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W A A R N E E M I N G E N
IN EN OMSTREEKS

Is M Y R N A;
IN KLEIN ASIE,
doohoenHjces

Dr. II A S S E L Q_ U I S T,

Lid van de Akademie d& ïVeetenfcbappsn van Stok-
- 'bolm^ en van die ^an Upfal^ in Sweedin.

f Dr. Fr. IIassml(i. ^cifc nm^ ^ala^xM, Rojl. 1752.)

DEn 29 'Novsmber, des jaars 1749, niaaktc

ik by den Heer Peyssonnel, Konfal
Van Vrank ryk en Lid van de Akademis der Let-
terkunde van Parys, myn eerftcopwagting. Zyn
byzondere Kennis in die Weetenfchappen , daar

dit geleerde Genootlchap zig voornaamelyk op
toelegt , inzonderheid in de Oudheden en
Penningkunde, verhinderde hem niet, my een
aartige Aanmerking in de Natuurlyke Hiftorie

mede te deelen. De Koraalen zyn , in onze
Keuw, een fteen des aanftoots geworden voor
de girootfie Onderzoekers der Natuur. Dit Werk-
ftuk is van den Schepper zo konftig te famen ge-
fteld, dat het een onmooglykheid fchynt, het-

JX. Deel. A z.elre'
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zelve uk malkander te neemen. Die is de reden
^

dat dezelven een Noodlot ondergaan hebben, 't

welk andere Natuurlyke zeldzaamheden niet be-.

jcgend is, van naamelyk in alle de drie Ryken

jder Natuur geplaatft te zyn door verfchillende Ge-

leerden, zonder dat men het onder de Liefheb-

bers, tot nog toe, volkomen eens is, waar zy

eigentlyk toe bchooren.

In de Omgang met den Heer Peyssonnel

'was het , dat de verftandige Heer Graaf M ar-

siGLi gelukkiger fcheen te zyn , om dcsz,clfs twy-

feling ten opzigt van deeze Ligbaamen te. over-

winnen, dan tegen zyne Vyanden j alzo hy, in

zyne koftbaare Hiftoiie der Zee, de Bloemen van

•'t Koraal voor de Oogen van de geheelc Wereld

aftekende. Het was diestyds^ derhalve, een

Plantgewas. Niemand, zo veel bekend is, be-

ftrcedt dit Gevoelen in-'t.eerft. De Graaf vondc

beter Gehoor by de Geleerden , dan by zyne

Regters. De Heer Peyssonnel was door

«enige Waarneemingen , die hy reeds op de

Kuften van Vrankryk -gedaan hadt, eer dat de

HeerMARSiGLi zyne Aanmerkingen aan 't licht

gaf, tot een ander denkbeeld gekomen , over-

eenkomdig met het gene de Frani'che Geleerden

kordings hebben uitgedrukt , en 't welk door

Proeven beveiligd geworden is ; naamelyk, dat

de Koraalen woonplaatfen van Infckten zyn.

De Heer Peyssonnel, die de Natuurlyke

Iliftorie niet tot het voornaamfie Onderwerp van

zyne
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zyne Studie gekoozen hadc, maakte niet T;eel

werks van deeze Waarneeraingen , maar deelde

dezelven mede aan zynen Broeder, een verftan-

dig Geneesheer. De Broeder breidde dezelven

uit, en hadc het oogmerk, c.nl zebekend temaa-

ken, lerwy] hem het gene, dat de Graaf Mar-
sipLi ontdekt meende cc hebben, nog onbekend

was. De Graaf , ondertuüchen , kwam den

Doktor voor. Deez' was derhalve onwillig, zyri

Gevoelen omver geftooten te zien door een an-

der, dat regtsdraads tegen 't zyne aanliep , en

welks Autheur by de Geleerden in zo veel Ag-

ting zig bevondt , dat hy te vreezen hadt , hoe

hier door aan Waarneemingen , die zulk een aan-

pryzing niet hadden, het betrouwen zou wor-

den ontroofd , en daarom hieldt hy de Ondervin-

dingen van hem en zyn Broeder voor de Wereld

geheim. Evenwel bleef die Gevoelen voor de

Geleerden niet verholen. De Heer Konful

Peyssonnkl gaf 'er kennis van aan den Heer

Reaümur, en dus trof hy een Man aan, die

hetzelve ten nutte wift te beileeden. De Heer

Reaümuk. deelde hetzelve, door zyn eigen Be-

denkingen en Waarneemingen uitgebreid , aan

de Koninglyke Akademie der Weetenfchappen

medcj en verzuimde niet j den eerften Ontdek-

ker daar van,
, o^p eene roemrugtige wyze , te

noemen. Dit was het begin van 't gedagte Denk-
beeld aangaande de Koraalen , 't welk de onder-

zoeking van de Koninglyke Akadeipie der Wee-»

IX. Deeu A 2 ten-
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lenfchappen van Parys, en van andere Geleer-

den , waardig werdc gekeurd, en een byna alge-

meene toeltcmming gevonden heeft, welke zig

de eerfte Uitvinder geenszins belooven kon, toen

by op 'c fpoor daaf van raakte (*).

Wanneer men nicuwlings in een vreemd Land

is aangekomen , zo is men bcgeerig om de Ge-*

woonten der Inwooneren te leeren kennen. De
Gebruiklykheden , die den Godsdienll: betreffen,

zyn aartig, en wanneer een Reiziger, die of tot

zyn Vermaak , of met cenig ander nuttig Oog-

merk reift, kennis wil krygen aan de Kerkpleg-

tigheden van alle de hedcndaagfche Religiën ; dan

moec hy zig naar ecne Stad in de Levant begec-

ven, alwaar hy ze altemaal kan zien, uitgenomen

die van 't Heidendom. Veele Kruienen houden

het daar voor, dat de Ceremoniën van de Grick-

fche Kerk, met de genen, welken de eerfté

Knftenheid ia den beginne waarnam , het aller-

naafte overeenRemmen. Ik zag deeze Plegtighe-

den ,
gelyk die , den 5 December, in de Vergade-

ring te Smyrna vcrrigt werden. Deeze Kerk is

,

behalve haaren Ouderdom , nog daar door te meer,

:
- - bt-

(*) [Zie aangaande dit alles, in 't breecje, de \^aar-

neemingen van den Hcci Efoktor Pf. yssunnel, aan-

gaande het Koraal en dergelyke Voortbren|;felenderZee,

gt'Crokl'ven uiteen gcfchrceven Weric, dat doordien Heer
van.Guadaloupe aanale Koninglyke Sociëteit van Londfii

gezonden \r3K; in liet thans uitkomende laatfts Stukje der

FhiUfsofije Ferbmdelingm , zynde het Vervolg en Slot

.

~
deï



IN EN OMSTREEKS SmYRNA.
~

5

'beroemd , dat zy, fchoon van de Paufen zo wel als

van de lurken vervolgd, zig nog in ejen taanielyk

goede ilaac heefi weeten te houden; cerwyl haa>

re Zuftcrs den Oudbeidskundigen thans mocice ge-

Hoeg maaken , om derzglver voormaalige ftand-

plaats op te zoeken. De Gemeente van Smyrna

heeft een Biirchop, die een Opvolger \s yj^o dgn

genen , die van den Opperften Herder zulk cei)

uierkvvaardigen Eernaam verkreeg. Zyn Gezag
Crekt zig niet verder uir, dan over de Grieken

,

die in de Stad woonen , van welken by , door

middelvan eenen algemeenen Inleg en van zekere

Geremonie-Gelden, zyne Inkomfien trekt, wel-

ke, in de Griekiche Kerk , onder de aanzienlvk-

ften zyn.

Om den toeftand der Geneeskunde , op ver-

fcheide plaatfen , hegft men het minfte gedagt

;

uitgenomen dat het fomtyds van de genen gefchied

i$, die ons hunne Reizen buiten Europa befchrep-

ven hebben. Weinige Geneeskundigen hebben

Reistogtcn ondernomen buiten den ommekreits

van ^e geleerde Wereld, en anderen hebben zig

maar

der genen , die weleer b/ den Boekverkoper I. T i aio ^'

uitgegeven waren. In dr.t Uitcrekzet, e2:tcr, wordt vart

den eigentlyken Uirvinder of eerden Autheur vrin het
Denkbeeld; drtt de Koraaleii door iiUekten,die een foory
ran Polypen zyn, gefabriceerd v/orJen, niet gefptoken.
Of Doktor Pey'ssonk EL daar vsn in *t Werk zelve,
gèlyk behoorlyk v/as, gewag heeft gemaakt, is my on
jekcnd.l

3X. DüRL. A 3
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nmar bemoeid met de Wectenfchappen , waar in

zy kundig waren. Ik heb het van rayn pligc

geoordeeld, in de Landen, die ik doorreisde, te

verneemen naar den toeftand van de mynen.

ómyrna was ten tyde, toen de Grieken de Ge-

neeskunde voor een gedeelte der Godgeleerdheid

hielden , opgefierd met Tempelen , die aan de

Schutgoden der Gezondheid en Geneeskunde ge-

heiligd waren. Men ftempclde 'er Penningen toe

gedagtenis der genen ^ die de Geheimen van een

zo heilige Weetenfchap oefenden , en op een ver-

ftandige manier de Middelen uitdeelden ^ welken

hun de toezigt tot hulp der Kranken aan de hand

gaf (*). De tyd heelt- den toeuand deczcr Konft

hier opivergclykclyk veranderd, De Grieken heb*

ben nog eenige vonken van.de Weetenfchap hun-

ner Voorvaderen behouden, die egter zekerlyk

geheel zouden uitgedoofd worden , indien niet

eenige weinigen , meer door bezorgdheid voor

hun Befïaan , dan door Liefde tot de Weeten-

fchappen aangcfpoord , zig voorftelden , om de-

zelve in ons geleerd Europa te laaten aankwee-»

ken. Dus vindt nien te Konftantinopolen en

Smyrna verfcheide Grieken , die te Padua in de

Geneeskunde geftudcerd hebben ;zyndc gcmccn-

Jyk op een der Eilanden van Griekenland gebo-

ren. Skio, in 't byzonder, heeft veelc bekwaa-

me Geneeskundigen , en levert dezeiven uit aan

an-

(*) Zie Mkad Orat. de ienore Medic. London,
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andere Plaatfen. Ik weet niet welk een Voor-

regc de Natuur aan Landen, die rondom van de

2'ec omringd zyn
,

gegeven heeft , om Arifen

voort te brengen. Stanchió (Cous} en Engeland

geeven ons daar van merkwaardige Voorbeelden.

Ik had gelegenheid om dcezc Aanmerkingen

te maaken , wanneer de Geneesheeren te Smyrna

my, écn <) December ^ tot een Konfultatie over

de Ziekte van hunnen voornaamften Koniraccr^

een Griekfchen Arts, verzogtcn. Decze was

yan Skio afkomftig, en ftierfin ecnige Dagen aan

een Krampagtige Aamborftigbeid (AjVma convul-

üvum). Hy volgde zelf de Voorfchrifcen , wel-

ken hy, voorheen j in zyn Praktyk hadt waar-

genomen y om alles aan de Natuur over te laaten

,

en zig maar te bedienen van^een beftuurirg in 'c-

gebruik van Spys en Drank (J/ledschia Dtatet'tca).

Dit is byna het eenigfte, dat de Geneesheeren te'

Smyrna voorfchryven , en hunne Dieet bcftaat in

Vaften. De reden , die zy daar van geeven, is,

dat de Lugt voedzaam zy, en zo veel verfrrek-'

ke , als noodig is tot Onderhoud van een Ziek

Menfch. Evenwel werd ik, door een nieuwe

Ondervinding, in 't Gevoelen verfterkt, dat de

heilzaamfte Regelen fchadelyk kunnen worden,

indien zy niet, met Oordeel, naar den toeftand

gefchikt zyn.

De Smyrnafche Geneesheeren waren, toen ik

my aldaar bevond, de volgende. Doktor De-
METRi , over de tAgtig Jaafen oud. Deez' wa^

IX. Deel. A 4 op
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op Skio geboren , en hüdt gcveisd \n Engeland ch

Puitfchland. Hy hadc regen Jaarcn in 'ü voor-

raamite Hofpita-al te Rome, dar van den II. Geeft

raamclyk, gcpraktilcerd , en i;i zync Jeugd zig

pok geoefend inde Kiuidkundc; wcIkc Wceten-

fchap hy niec ter loops moet hebben ingezien, de-

wyl hem , in een zo hooge Ouderdom , nog de

Stelzels van Ray enTouiiNÉFORT bekend wa-

ren. Ik gaf hem een denkbeeld van het beroem-

de en door zo veelen thans aangenomen Samcn-

ftei van onzen Linnsus. Den ouden Man zag

ik de Berigten , die hy uit een Weicldsdeel kreeg,

"vyaar van hy eertydsecn Inwooner was gcweeli,

en daar zyn verblyf by de Barbaaren hem van

uitgeflooten hadt, met niet minder genoegen aan-

hooren, als een Krygsheld, dien de Ouderdom.

buiten ftaat gelleld heeft om Vcldflugcn en Bele-

geringen by te woonen , de Rimpels uit zyn

Voorhoofd itrykt en een vrolyk Gelaat aanneemt,

wanneer men hem fpreekt van nieuwe Krygsbe-

dryven. Doktor Zani, y^n h lE/i'Mid Santortfio

aikomftig, was de tweede Arts, die agtingliadt

in deeze Stad ; een jong, kundig Man , die zo

veel Geleerdheid bezat, als noodig was, om zig

in algemeene Ziekten te redden. Hy hadt de

grootlte hope, om in *t vertrouwen van 't Alge-

meen te geraaken ; zynde daar toe, van hem,»

^eeds een goede Grond gelegd,

Den i6 deed ik myn cerftePleizier-Reis te pnar-

de, die nij geen te voordeeli^e gedagten van dq,

Oofter-
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Oofterlche Landen inboezemde. De elendi-

ge Wegen over Berg en Dal, vol Modder ea

Sceepen, decden my die onvergeiykelyke We-
gen vpn Sweeden nuffen , en gaven my van de

buidel}' ke Landen npg veel flegter denkbeeld,

•dan ik voorheen van dezelven had gehad. De
plaats, daar de Heer Kiermann, een Svveedfch

Koopman in 3myrna, en Zoon van den Burger-

pieölter deezes naams te Stokholm , vyfJaaren ge-

leeden jGoor Struikrpovers was vermoord gewpr-

^len , vervvtkte in my een aandenken vol fchrik.

Ï3ec vtrljes, dat onze Sweedfche Handel aan eeii

Jongman leedp , die als tot de Koopmanfchap gc-

boorer fchecn te zyn, kon zo min door het me-

delyden, dat zell's de Turken over zyn Ongeluk

deeden blyken , als door de regtmaacige firaffe ,

•yvelke den Moordenaaren aangedaan v^erdt, ver-

goed worden. Liet eerfte toont aan , dat ook

onder degenen, die wy voor Barbaaren houden,

de Deugd haare Kenners heeft, en het laatfte,

hoe de Turken den verftandigen Regel hebben

aangenomen , dat de Gercgtighcid omtrent alle

Menlchen , en niet alleenlyk omtrent hunne Ge-
jioofsgenooten , plaats moet hebben. De aange-

naamheden van Btidgid.^ een Landgoed des Hol-

landfchen Konfuls Hochepied, verdreevcn my*
ne angftvallige gedagten. Het Cyprcffen Park,^

vol Paauwen, Failanten, roode Kwartels en

ïNagtegaalen , is een afgezonderd Stuk.

De Divertiffementen van het Karnaval w.er-

JX. Deel. A 5 den
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den hier, met het begin des Jaars, doordcFra/i-

ken aangevangen. Zy gavefl Dansfeeften on ont-

-haalden elkander met een goeden ÏVIaakyd. Ik

bevond. my, den c^jfamiary 1750, des avonds,

by den gedagten Heer Hochepied, die zo wei

zyne Landsluiden, als alle Europers, op de beft

niooglyke wyze trakteerde. Alles was, naarde

Gebruiken van ons Wereldsdeel, zeer wel inge-

rigt. De Mufiek, die hier zo flegt is als men ze

ergens kan hooren, is het eenigfte, 't welk het

Land moet ten goede gehouden worden. Zy be-

lton dt uit twee flcgte Vlooien en twee Luiten,

daar zekerlyk niet van Meefcers op gelpeeld

wordt. Deeze edele Konft is dermaate uit een

Land gevlooden ^ daar zy, ten tydc der oude

Grieken , ten top gevyzeld was. Een Orpheus.

"wordt thans, in Griekenland, te vergeefs gezogt.

Niettegcnftaande zulks werd ik, door een over-

blyfzel van de Wectenfchap der oude Grieken,

vergenoegd. De Griekfche Vrouwluy, naame-

lyk, danften Griekfche Danfen^ Daar waren 'er

omtrent vyftien in getal, waar van de eerfte de

anderen aanvoerde, en dezclven het teken met

een Zakdoek, die zy in de hand badt, gaf. De
grond van den gantfchen Dans was,geduurig een

halven Cirkel te maaken , 't gene zy by alle wen-

dingen zeer naauwkeurig in agt namen. Ettely-

ke maaien formeerden zy ook een Labyrinth , doch

kwamen fchielyk in haar eerfte plaatzing terug. Ik

weet niet, wat ik in dceze Dans bemerkte, dat

ik
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?k hem aanftonds voor oud hield, ïn myn ve*^.

moeden werd ik door den Heer Petssonnel^

Konful van Vrankryk, verfterkt. Deeze heeft

een groote Kennis van al het gene de Griekfche

Oudheden betreft , en hy zeid' my, dat 'er oude

Gedenkftukken van Marmer gevonden waren,

rnet die zelfde foort van Dans daar op gehouwen.

De Dans hadt te meer bevalligheid, om dat zy

uitgevoerd werdt van Griekfche Vrouwsperfoo-

nen , welker Kleeder-Dragt even zo ouderwets

fcheen , als de Dans , die ook zo bekwaamlyk

daar toe gefchikt was, dat niets van al het gene,

'c welk men hedendaags tot Vermaak heeft uit-

gevonden , hier mede in vergelyking fcheen te

komen. De Mufiek, egter, die men daar by ge-

bruikte , kwam my voor, van de Ouden niet daar

toe gefchikt te zyn. Het Zingen , dat ik ver-

volgens hoorde , agtte ik veel bekwaamcr ten dien

einde.

De zwaare Koude, die een geheels Week aan-

hieldt, en de ftrerigfte was, welke de oudfte Lui-

den te Srayrna zig herinneren konden , was den

5 February in zo verre verminderd, dar ik effen

buiten de Stad in de Tuinen kon gaan , om te

zien, hoe de Bloemen, die ik, een korten tyd

geleeden , in haare volle fchoonheid befchouwd

had , van de Winter waren behandeld geweeft.

Zy hadden de Koude uitgeftaan , en ik vond zq

wel de Chryfanthen als ds Goudsbloemen, be-

nevens eenige anderen , in de Velden ftaan bloei»

IX. Deel, jen.
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jen. Het Heliotropium alleen hadc eenig nadeel

geleeden. Aan de Tuinen, hier omllrecks, worde

door Konft naaqwlyics de hqnd gehouden, uitge-»

Domen tot het planten van de Pomerantlen-Boo-

inen , die 'ef niet in 't wilde groeijen , doch

evenwel in groote menigte gevonden worden.

Pe Natuur is hier fchoon en mild : ah men haar eeni -

ge hulp toebragt,zou men veel heerlyker Luftho-?

ven kunnen tot (land brengen, dan de genen zyn,

die ons Noordelyk deel van Europa verüercn , eil

die zo veel moeite en kollen vereifchen.

Men vindt hier in de Tuinen een menigte Pq-

merantfen , en niemand geeft zigde moeite, om
^erzelver Vrugt af te plukken , maar dezelve;

zit 'er het g^ntfche Jaar aan, tot een iegelyks

dienft 3 tot dat zy eindelyk > tegen den tyd dat

(Ie nieuwe Bloefems ftaan uit te komen, van zelf

Jjfvalle. Vygen, Olyf- en Granaatappei-Boomen,

ftaan hier en daar, zonder fchikking of order,

onder malkanderen. Popelieren zyn zeer gewoon

:

Palm- en Padelboomen zf\gik zeer weinigen, die,

my zeer oud fchecncn te zyn: Cypreüen groeijen

hier en daar : zy ftygen , als de grootfte Piera-

niieden , Ln de Wolken. Dit is wel het grootic

Sieraad, dat de Natuur aan deeze Landllreekcn

gefchonken heeft. De Klim-op groeit zo wel in

de Hoven te Smyrna, als op alle andere plaat-

fen , in zulk een menigte , dat dezelve nergens;

overvloediger fchynt te kunnen zyn : zy dient

grootend^els tot Haagen , en kruipt overal in de.

Tui-
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Tüihcft langs den Grond;' waar doof dezclvei\

wel vcffierd worden , doch anders van weinig

nuttigheid zyn. •'

Ik zag eenigc Meeftcrftukken der Natuur vaft

dit Gewas , die ray nog te meer beveftigden in

het denkbeeld, hoe bekwaam hetzelve zy tot op-' ,

fiering van een Lulrhof, inzonderheid wanneer het

door Konft op bekwaame plaatfen geleid werdc*

Ik zag een Wyngaard - Rank en een Klim-op

Struik een Granaatappel-Boom gemeenfchappélyk:

omflingeren , 't welk een vóortreffelyk aanzien

gaf. Het fchoonfte was een foort van Dak,- dat

de Natuur zelve van Klim-op gemaakt hadt , wei-

ke zig anderhalf Ellc in de dikte, en vier Ellèri

in délangte, boven een elendige Tuinpóort hadc

te famen gevlogten. De Deur zelve was uit eeni-

ge ongefchaafde Planken famen gefpykerd, en zon

•flegt genoeg zyn geweeft voor een geringen Tuin J

doch het Dak hadt den ingang van een Koningly-^-

ken Lufthof kunnen verfieren.

De Befchutzels der Tuinert te iTiaaken heeft

hun het gebrek aan Boffchen geleerd : zy beftaai

mceft allen uit Icevend Geboomte en zyn des ti

duurzaaraer. Men maakt dezelven van Wilge-
boomcn ,die zy aan een Sloot, twee Ellen van mal-

kander, in 't ronde om den Tuin planten: of

uit een Boom, die veel fierlyker en aan dit Land
eigen is; den wilden Vygeboom (Caprifcits') naa-

mclyk , die op dcrgelyke wyze geplant wordt.

Ik vertrouw, dat onze Sweedfche Horeniers zig

IX. D£££,. -wel
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wel wagten zullen, van zulke Heiningen te plan-

ten i cloch, ten opzigt van de Wilgen weet ik,

dat men 'er om geüagt heefi , en ik v/enfchte dat

dit gelyken voortgang in Svveeden had , als hier;

dcwyl ik thans verzekerd ben , dat het gcfchieden

kan.

Aarden Wallen om de Tuinen zyn hier nog ge-

bruiklyker , die men niet alleen met Klim-op,

en veel ander Heeftergevvas, maar ook met Zee-

Riet (^Arundo Ph>'agmites ^ Donax) begroeijen

laat, 't welk dezelven ftevig en onbcklimbaar

maakt. Ik was begeerig om te weeten, hoe dat

Riet zo menigvuldig op de Aarden Wallen kwam
te groeijen, en vraagde het Volk, of hetzelve

ook daar in gezaaid of geplant werde, om den

Wal te verfieren en te verftcrken ? Men ant-

woordemy: neen. Ik vraagde verder , of men
miü'chien de Aarde yan den Zee-Oevcr gehaald,

en dus de Wortelen derwaards gebragt had, die

dan in deeze Wal konden opgefchooten zyn?

Men ontkende dit insgelyks; zeggende, dat de

Aarde daar toe van die zelfde plaats genomen , eti

uit de Slooten , die zig aan beide zyden bevon-

den, -opgeworpen ware. Evenwel is 't niet

jnoeielyk, door eenige overvveeging, te ontdek-

ken, hoe dat Riet op deeze plaatfen kome. 't Is

nog niet lang geleeden , dat de Zee tot aan deeze

Tuinen reikte, daar zy nu een Kanonfchoot van

af is , en diestyds groeide hier zo wel Riet , als

tegenwoordig op den Oever: na dat nu de Zee

vati
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van 'c Land is afgeloopen , zyn de Wortelen van

hec Riet in de Grond gebleeven, en hebben, door

het uiïgraaven van de Aarde, meer vryhcid ge*

kreegen , om uit te fpruiten en op te fchieten, al^

ook te bloeijcn en Vrugt te draagen , dan toen

zy onder een Landweg diep begraven lagen^

Muuren van Kley.zyn de flegtfte foort van Om-
tuiningen, daar men zig hier te Lande van be-

dient.

Het Voojjaar begon reeds, op den 12 Vehrua-i,

iy^ de Schatten van deeze Zuidelyke Wereld uit

te lokken ; 't welk een gevolg is der zagtheid van

*t Klimaat. De Aniandelbooni, die nog niet ii\

Blad was gefchooten, bloeide in de geheele om-

trek van Smyrna. Anemonen en Tulpen verfier-

den het Veld, groeijende in, de Valeijen en aan

den voet der Bergen ., overal in 't wilde. De eerft?

waren fraay , van verfcheiderley Kleuren, paarfch,-

hoog- en donker-rood, met een witten kring aan

den bodem dfr Bloembladen, Ik befchreef he-

den een Vogel, die in ons Sweedfch Huis in een

Konw werdt opgevoed. Het was eén foort van

Lyfter (Turdu: Jo/itarh') , die in de Oofterfche

Landen , vao wegen zyn keurlyk Gezang , zeer

bemind werdt. Men heeft my gezegd, dat 'er,

in Konftantinopolen i wel tweehonderd Piafters

voor gegeven zy. Deeze Vogel fluit en leert

Deuntjes zingen , wanneer men hemdaar toe op-

brengt en in oefent. De Griekfche Eilanden zyn
hun Vaderland ; van. waar zy vervoend en doof

IX. Debl. de
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de Grieken vcrkogc worden, die dezelvèn, in

hunne Taal, Merala heeten. Het Aas, dat men

hun in de Kouwen geeft , beftaac in verfch

Vleefch , Infekten en Korenten;

Opobaljamum of Balfem ds Mecka^ die men in

Europa zo zelden önvervalfcht kan krygen , en

die nooit volkomen zuiver in onze Sweedfclic

Apothecken gevonden wordt, wilde ik gaarn op

eene plaats zien, daar men dezelve goed kan heb-

ben. Dit Geneesmiddel komt , ook in het Turk-

fbhe Ryk , zelden önvervalfcht voor : want de

Boom, daar men het van krygt, groeit zelfs in

Arabie niet menigvaldig, en de Jaarlykfe Invoer

daar van bedraagt niet veel meer , dan het gene

aan het Keizerlykc Hof en de voornaamlie Turk-

fche Heeren geleverd wordt. Weinige gemcene

Turken ,die naar Mecka ter Bedevaart gaan , heb-

ben wel fomtyds een Flcfchje van onvermengd-

den , en onder duizenden , die Jaarlyks van daar

terug komen , is 'er naauvvlyks één, die niet een

Flefchje van zeker Mengfel met zig voert , dac

hy voor Balfem uitgeeft, fchoon het uit Terpen-

thyn en dergelykcn faraengefteld zy. Van dit

(lag zal waarfchynlyk de Balfem zyn , die men by

de Eüropifche Drogiften en Apothekers vindt r

want ik heb zelf gezien, dat de Eüropifche Ge-

volmagtigden te Smyrna dit Mengfel kogten, onr

het aan de genen, die in Europa in Geneesmidde-

len handelen , onder den 'naam van Balfem van'

Mecka over te zenden. Ik ben verzekerd, dac

de
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de Balfem, dien ik den 13 zag, onvervalfdit ge*

weeft zy ; aangezien deszelfs gefteldhei-d over-

eenkwam met de befchryving , welke 'er ons,

door de befte Autheuren ^ van gegeven wufdt*

' Het heeft my niet aan ge'egenheid ontbroken , ont

den genen verfcheidentlyk te zien, dien men voof

goeden Balfem verkoopt , doch ik hield geenea

meér voor opregt, dan zulken, die met den ge-

melden overeenkwam.

Het Voorjaar naderde laiigs hoe meer. Dé
Warmte was thans de grootfte, die wy tot dus

-verre hier gehad hadden (*), Ik ging den laF*-

i^ruary ü\t ée Siad j om de uitwerking van een zö

aangenaam Weer, en de Kruiden van dit jaarge-

tyde te befchonwen, By die gelegenheid bezig*

tigde ik de Begraafplaats der Turken, om te on-

derzoeken , of dezelve iets merkwaardigs hebben

mogt. Zy begraaven wel hunne Lyken meeften-

,dcels buiten de Stad, doch hebben ook by hunne

Kerken en zelfs by de Huizen, kleire Plaatfen^

die met Graven gevuld zyn. De mecftcn, eg*

ter , vindt men buiten : dezelven beflaan een aan-

merkclyk groot Veld rondom de Siad en daar door

wordt veel Gronds onbruikbaar gemaakt. Dit

neomt langs hoe meer toe; dewyl iedereen een

nieuwe Plaats zoekt om zyn Graf te maaken. De
Muuren ofWallen, om hunne Begraafplaatfen, zyn

veel

f*) [Men radetweeten, dat de Heer H asselquis't'
Ben ?7 Növeinber cixü te Smyrna- aangekomen ware,|j

IX. Deel. B -
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veel becer, dan die om de Tuinen en Wynber-

gen. By ieder Graf was een Steen van grof Mar-

nier, zynde grootendeels graauw eneenige wei-

nigen bruin van Kleur , opgerigt. Aan deeze

Gedenktekenen hadc men meer of minder Konft

te koft gelegd, naar dat de Geftorvene van Ver-

mogen of in Aanzien was geweeft. )k kon be-

iluiten , dat zodanigen van de voornaamften wa-

ren, over welker Graf een driehoekig Steenen

Dak gebouwd was: daar aan volgden die Gra-

ven , by welken men langwerpige Steenen hadt

opgeregt, op welker end een Tulband of Turk-

fche Hoofdmuts was gehouwen , en als deeze

groen was, gaf dit te kennen, dat de Overlee-

dene een JEw/r, of Afftammeling van Mahometh,

ware geweeft. De geringften hadden ilegte Stee-

Bcn, waar aan men geen verdere moeite gedaan

hadt , dan ze uit de Steenkuilen te hakken en ge-

iyk te maaken. Verfcheidene, van allerley foort,

hadden ook Opfchrifcen. De fchoone Gewaflen,

-welken men op de Begraafnisplaatfen der Turken

vindt , maaken deezen Oord zo aangenaam en

, verrukkelyk : zy geeven zig veel moeite , om
dezelven op de Graven van hunne Dooden te plan-

ten. Inzonderheid vond ik overal Cypreffen, van

taamelykc grootte, en een ontelbaare menigte

Rosmarynboomen. Deeze laatften bloeiden thans,

en gaven een voor treffclyken Geur. De anderen,

die de Turken houden voor Treurboomen, droe-

gen Vrugt , en dezelven zyn » het geheele jaar

door.

i
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door , Zo wel voor de Reuk als voor 't Gezigc

iaar genaam : zo dat men hier mee regc kan zeggen,

dat mcu de Gebeenten der Dooden ziet groeneq.

De Turken maaken het, daar in, beter dan de Kris-

tenen ; dat zy, in de eerLte plaats, hunne Lyken

buiten de Stad begraaven, en vervolgens zodani-

ge GewaiTen op de Graffteden planten, dié door

hunne Kruidige Reuk den Vergiltigen Stank ver-

dryven , waar mede de Lugt in zodanige Plaac-

fen vervuld wordt. Ik ben overtuigd , dat zy

daar door veelé Ziekten afwenden , welken in

de Knftenheid ongewaarwordelyk daar uit ont-

ftaan, dat de Levendigen geduurig onder de Doo-

den verkeeren en onder dezelven omwandelen.

Ranonkels (Rammculus ficaria) van grooter en

ichooner Verfcheidenheid , als ook de Androjaca

L'mnai , waren nieuwe Bloemen van dit Jaar,

welken ik heden zag. De Amandelboom was
Sneeuwwit door zyn Bloefem. Waarom bloeit

deeze Boom, terwyl zyne Takken nog Blader-

loos zyn? Miflchien om dat de Vriigt, die eene

Noot is, langer tyd tot groeijinge behoeft. Vol-

gens den loop van de Natuur , moeten zodanige -

Gewaffen een fchoone Vrugt geeven , die in een

tyd des Jaars bloeijerl, wanneer de Lugt geduurig

helder is , en zonder Regen of Onweer , waar

door een heerlyke Bloem dikwils verhinderd

"Vi^ordt de gewenfchte Vrugt voort te brengen.

: Den 17 vond ik de Tros-Hyacynthen" (Musea-

r'i') rondom de Stad groeijen en in volle Bloem

IX. Deel. B ^ ftaan.

\
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ftïian. De Turken noemen ze Mujchiruml ^ et*

bedienen zig daar van, in hunne Minnaaryën, op

de volgende manier. Een jong Mansperfoon

fchikt dceze Bloemen hec Meisje toe, waar op

by verliefd is, en, als zy ziet, dat hét eenM«-

Jcljirumi \s , dan moet zy zig een Woord erinne-

ren, 't v/elk daar op ryrat , naamclyk Tclskerumiy

't welk haar van verre te kennen geeft , wat haar

Minnaar van haar begeert. Men kan zulks , mee

reden, wel een verbloemde wyze van fpreeken

noemen. Deezen avond leerde de Franfche Kon-

ful. Heer Peyssonnel, my een aardige ma-

nier, onvden Wyn een lieflyke en goede Smaak

te geeven , die hy van den Griekfchen BilTchop

te Smyrna geleerd hadt. Ik befchryf dezelve in

myne Verzamelingen, en bewaar het Middel

^

waar mede het gedaan wordt , door den Konful

aan my gegeven.

Den 24 had ik gelegenheid om de Synagoge

der Jooden te bezigtigen , werwaards ik den

Heer Decosta, den aanzienlykften Koopman'

van de Joodfche Natie in Smyrna, volgde. Dit

was een Man van veel Verüand en groote Ken-

nis in veelerley Zaaken, welke hy door leezen en

overpeinzen hadt verkreegen. In deeze Stad

zyn ougevaar zes Synagoogen. Eertyds waren

'er meer; doch waar van eenigen door Brand ver-

teerd en naderhand niet weder opgebouwd zyii.

Die men' 'er nog vindt zyn wel klein, maar fraay.

Midden in de Synagoog was een verheven plaats-^

? . met
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Biet een Hek omgeven, en met Banken daar bin-,

uen. De Vercoonbiga welke de genen, die daar

zaten, maakcen, deedt my hun voor Heilige lui-

den aanzien. In de rondte, aan den Muur, wa-

ren ook Banken, op v/ eiken hpt Manvolk zat,

en de Vrouwl.iy hadden, aan de zyden, zo wel

gelyks vlocrs, als onder het Dak, haare afgezon-

dere Zitplaatfcn. Aan hec Dak hing een menig-

te Glazen Lampen en e.cnige Mecaalen Kaars-

kroonen. In de eene Synagoog toonde men niy

de Boeken van Mofes, die keurlyk, in 't He-

breeufch , op Perkament gefchreeven vvaren ; zyn>

de opgerold, in Zyde gewonden en met fierlyke

Zyden Linten roegeftrikt. Ongevaar vier Kallen

waren met deeze Boeken opgevuld. Zy ftondet>

in de Muur , en de Deuren waren bedekt mei

Voorhangzels , op vv eiken de Wet Mo fis , de

tien Geboden , en andere Stukken uit zyne Boe-

ken, met Letteren waren afgemaaid, die men uic

fyne zwarte Stof gefneeden en op gekleurde S:of

- vaftgenaaid hadt. In ieder Synagoog zat, asn de

eene zyde van de Deuren, een oud Man , in 'c

zwart of in 't wit gekleed, die aqn de Gemeente

de Boeken van Mofes voorlas, welken ook ande-

ren , die op de Banken zaten, hadden en nalazen.

Toen ik t'huis kwam, kreeg ik een Iris (Titbero-

Ja) tmbsrbis , met ds Bloemblaadjes aan de pun-

ten paarfch.

Barnaba is een der befte Dorpen omftreeks

Smyrna , twee Uuren wegs van de Stad. Wy
IX. Deel. B 3 deer
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deeden den 6 Maart een Pleizier-Reisje te paarde

derwaards. Een Aga voerde , zo over 'c zelve,

als over eenige omleggende Dorpen, het Opper-

gezag. De geen, die, tot deezen tyd toe, dit

Ampt bekleedde, hadt den Franken veelc moeie-

lykheden veroorzaakt, 't welk hun aanleiding gaf,

om in het begin van deeze Maand, wanneer alle

geringe Bedieningen van de Turkfclie Regeering

veranderd werden , om deszelfs Afzetting te ver-

zoeken. Hy moeft dan, op hunne Bede, zyne

plaats aan een ander ontruimen ; waar door deEu-

ropers vryheid kreegen , om het Genoegen te

fhiaaken, 't welk het Landleven in een zo aange-

naam Saizoen medebrengt. De Boeren ploegden

thans het Land , dat dcezen Jaare braak zou leg-

gen. Het Aardryk is hier los en ligt, vereifchen-

de weinig moeite in 't bearbeiden , als meeren-

deels beftaande uit een lolTe Klcy , met eenig Zand

vermengd en bedekt met eenc zwarte Aarde. In

het ploegen gebruikt men altoos Offen. De ge-

fteldheid van den Ploeg befchryf ik in 't byzon-

dcr. Het aartigfte daaromtrent is , dat men het

Yzer uitneemt, wanneer men hem niet meer ge-

bruikti en 't zelve 'er op nieuws inzet, als men

hem weder gebruiken wil.

Kort voor dat wy aan het Dorp kwamen, ree-

den wy voorby de Begraafplaats van hetzelve,

die wel zo groot was , dat weinige van onze

Kerkdorpen in Sweeden grooter Kerkhoven heb-

ben. Men zou derhalve ondcrftellen mogen, dat

die
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(die meer dan toereikende ware, voor een Dorp,

^t welk niec meer dan tuiTchen de twintig of der-

tig Huishoudingen bevatte j doch , volgens de

Turkfche manier van bcgraavcn, dat men nooit;

een Lykiegt, daar te vooren een ander heeft ge-

legen, moet zulk een plaats geduurig wordei) uit-

gebreid ; zo dat miffchien, door den ryd , jie^t;

geheele Veld des Dorps met Gravesn en Graffteje-i.

ijen vervuld zal raaken. De grootte "van de Plaats^

en die menigte derSceenen bewytl, dat federtJan-

gen tyd Menfchen in dit Dorp, daar de Luiden

zeer oud worden , en daar men in verfcheide Jaa-

ren weinig Dooden hadt gehad, moeten geleef4:

hebben en geltorven zyn. ,r

»

Wy vervoegden ons, hier, by den voornaam-

ften Griekfchen Koopman in Smyrna, den Heer
Begler, een Man, dien ik met veel agting

noem, alzo hyin Verftand en Hoedanigheden uit^

muntte boven zyne Landsgenooten. Hy hadt

lang in Holland gewoond, en dreef thans, ia

Kompagnie met eenen Koopman aldaar, een fter-

ken Handel. Zyn Huis was naar de Hollandfche

fmaak gebouwd , en llondt in 't midden van een

kleinen, fierlyken Tuin, waar in men egter geen

andere Gewafifen vondt , dan die hier te Lande

gemeen zyn. Mariolein, 't welk ieder Boer by

ons zo gaarne in zyn Moestuin plant, wordt hier

voor het zeldzaamfte Kruid gehouden. Hetzelve

ftondt in een Pot , by den ingang van het Huis,

en daar tegenover, aan de andere zyde van 't

IX. Deel. B ^ Huis,
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Hiüs , een Violier. Aan den anderen kant zag

men Vygen , Amandel , Pomcranifen-Boomen ,

den Orientaaifchen Platanus en anderen, die m^'n

by ons, met veel zorgvuldigheid , in warme Ver-

trekken bewaart, doch hier, in de open Lu.'5t',

aan de enkele voorzorg der Natuur overlaat.

Evenwel befpeu^de ik met medelyden , hoe de

Koude, die in 'c end van February taamelyk

fireng geweeft was, hier gewoed hadt , hebbende

inzonderheid de Pomerantfen-Boomcn getroffen,

welken ^er hunne Bladen en Vrugten door kwyc
geraakt waren. Het zelfde was in de Scad go-

fchied s daar men ook verfcheide zodanige Boo-

jiien heeft.

Op onze terug-Reize zagen wy trekkende Oije-

vaars, die uit het Zuiden kwamen, en hunne

Vlugt naar 't Noorden rigtten. Zy hadden hun

Nagtverb'yf genomen op een Tarw-Akker, daar

zy zonder fchroom, en zo tam als inlandfche Vo-

gelen, liepen. Deeze Dieren vinden inhetXurk-

fche Rvk hun gclukkigfte Herberg. De Turken

zyn hunne grootfte Schutsheeren , en, indien een

Kriften een van deeze , by hun heilig geagte Vo-

gels, kwam te dooden, zou hy tn ^root gevaar

kunnen raaken , als het van een ieverig Muful-

man vernomen werdt. Op wiens Huis .een Oije-

vaars-Neft is, dien gelooft men dat de Schcppci*

in 't byzonder zegene , en dat hem geen ongeluk

overkomen kan. Een overgeloovige Turk fchac

ziilk een Nelt hooger, dan een Kudde Schaapen

CR
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en Kemelen; doch dan moet hy weezentlyk over-

geloovig zyn; anders zou hy wel weeten, welk

een keofe re doen.

Den 7 Maarf bezigtigde ik de Scheeps-Tim---

nierwerf te Smyrna, waar men bezig was een

Sweedfch Schip te kalefateren. Ik misbruik dee-

zeri naam, om daar mede een elcndige Brug te

betekenen , welke de Turken hebben aangelegd,

om aan dezelve de Schepen ter herftellinge op zy-

de te I 'on , 'c welk, aan een middelmaatig Schip,

niet -ccT de honderdvyftig oftweehonderd Pias-

t( jn kollen gefchieden kan. De plaats, over

v/cike wy , derwaards, zo wel heen als terug

gingen , trok myne opmerkzaamheid meer naar

zig, dan de gedagte Werf. Het was een taame-

lyk wyd uitgeftrekt Veld , dat , naar de Oogen-

Maat , een Sweedfche Ton mogt bedraagen. Ik

zag het aan voor een nieuwe Wereld, of voor

een byvoegzel aan den bewoonden Aardbodem.

Ik geloof niet, dat men ligt eene plaats zal vin-

den , die het afneemcn van de Zee zo blykbaar

toont, als deeze. Hier kon men, duidelyk, een

uitgedroogden Zeegrond befchouwen, beftaande

uit Kley, die vervuld was met allerley Schulpjes

of Zeehoorentjes. In verfcheide Zoomen , die

weleer de Oevers geweeft waren, lagen veeler-

ley foort van Keizelfteenen , welken de Zee hadt

opgefpoeld. Menigerley Gewaflen waren ver-

rot , en overgegaan tot eene zwarte Aarde. Ook
ben ik verzekerd, dat men, in weinige Jaaren/

IX. Deel. B ^ hi?(^
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hier als 'c ware een Tuin vinden , en de Vrug-;

ten van Wynbergen of Akkers inzamelen zal.

Met het laatfte hadden de Turken reeds een be-

gin gemaakt, aan de flinkerzyde van deeze Vlak-

te , daar een kleine ftreek Lands met Koorn be-

zaaid was, 't welk treffelyk groeide.

De gancfche Grond, op welken de Stad Smyr-

na gebouwd is, met haare Tuinen, Wynbergen

en Bouwlanden, heeft eenerley oorfprong gehad,

als deeze Vlakte. Niets kon my aangenaamer zyn,

dan dat ik ons Svveedfche TriglocJun palujire in 't

Noordelykfte gedeelte van dit Veld vond. Schoon

ik het niet met myne Oogen had kunnen zien , en

de Ingezetenen het my niet verzekerd hadden,

dat deeze plaats onder Water hadt geftaan : zou

dit Kruidje genoegzaam zyn gevveeft, om my Qn

anderen daar van te overtuigen , die deszelfs aart

kennen, en weeten dat het door de geheele We-
reld gaarn groeit op zulke plaatfen, daar het zyn

voedzel uit een Grond kan haaien , waar in nog

eenig Zee-Zout over is gcblecven.

H.

W E-
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Lid van de Genootfcbappen van Geleerden in Engt"

land, Sweeden en Bononié\ Korreffiondent van

de Akademie der Wee ten/c,lappen van Parys,

(^Conjideratjur les Csrps Organijés &c. Amfterd. 17Ö2.

Tom. II. p. 136.)
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IN het Tweede Stuk van de Natuur/yh Hifto-

rie ("*) heef: de Heer deBüffon een Hoofd-

ftuk ingevoegd, waar aan hy hec Opfchrifc geeft

van

<•) Hifi. Natur. Getier, (f Pattic. avfc la Defcriptien du
Cêbinet du Roi , a Paris.
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van Verjchsuhnheikn ui de Voortteeling der Dieren.

Hy maakt daar in gewag van Infckccn, die geen

Scxe hebben geduurende een ge'declce van hun

Leven , en zyn manier van redenecren over die

Onderwerp wykt zo ver af, van de aangenomen

Denkbeelden, dac myn Léezér het 'riiy vergee-

ven zal, indien ik hier de gehecle plaats nafchry-

vc. „ Ik wil fprceken (zegcdeeze Heer_) vaq

,1 de Infekten ep derzelvcr Geftakeit^iiroling. Het

„ fchynt my toe dat deeze Verandering, deeze

„ foort van Vervorming, die hun overkomt,

„ niets anders zy dan een nieuwe voortbrenging,

„ welke hun het Vermogen om voort te teelen

„ geeft. Door middel van deeze voortbrenging

„ is het, dat de Werktuigen der Voortteeling

„ zig ontwinden, en zig in ftaat (lellen om te

5, kunnen werken; want het Dier heeft zyn g^-

„ heele aangroeijing reeds, voor dat het veran-

„ dere : het houdt alsdan op , Voedzel te ge-

„ bruiken, en het Lighaam heeft, onder dee^e

„ eerde gedaante ,
geen Werktuig tot de Voort-

,5 teeling; geen middel, om dit Voedzel, w%iar

„ van deeze Dieren een zeer overtollige veel-

„ heidhebben j te veranderen in Eijeren en Zaad,-

„ vogt, en, van dien tyd af, vormt en herce-

„ nigt zig deeze overtollige veelheid van Voed-

„ zei, die grooter in de Infekten dan in eeniger-

„ ley andere foort van Dieren is, t'eenemaal

,

,, en wel in *c eerft onder cene gedaante , welke

j, veel afhangt van die van 't Dier zelf, en 'or

ten
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„ ten deele naar gelykc ; de Rups worde een

„ Kapel, om dat, terwyl zy geen Werktuig,

„ geen Ingewand heeft, in ftaat tot bevatting van

„ 't overtollige des Voedzels, en bygcvolg geen

„ kleine gewerktuigde Wezens kan voortbren-*

„ gen, aan het groote gelyk; dit Werktuiglyk

„ Voedzel, altoos werkzaam , eene andere Ge-

„ ftaltc aanneemt, voegende zig tot een Geheel

„ te famen, volgens de verecnigingen , die van

„ de figuur van de Rups afhanglyk zyn. Dus

„ maakt hetzelve een Kapel, welker figuur ten

j, deele, en zelfs wat de wcezenilyke gefteld-

„ beid belangt , met die van de Rups overeen-

„ komt , maar in welke de Werktuigen der

„ Voortteeling ontwikkeld zyn, en in ftaat tot

„ het ontvangen en doorlaaten van de Werktuig-

,j lyke deelen van het Voedzel, die de Eijeren

„. en Lighaamen van die foort formeeren : in één

,, woord, die de Voortteeling moeten bewer-

„ ken. De Lighaamen ^ nu , die van de Ka-

^, pellen voortgebragt worden , moeten geen Ka-

„ pellen zyn, maar Rupfen ; om dat het inderdaad

5, de Rups is, die Voedzel heeft gebruikt, en

j, dat de Werktuiglyke deelen van dit Voedzel

„ zig gelyk gemaakt hebben aan de Geftalte van

i, de Rups , en niet aan die van de Kapel j wel-

5, ke maar een toevallig Voortbrengzel is van die

„ zelfde overtollige Voedzel, dat de weezcntly-

„ ke voortbrenging der Dieren van deeze foor:

IX. Deel,
,, voor-
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„ voorgaat, zynde flegts een middel, 't welk

„ van de Natuur gebruikt wordt , om daar toe

„ te koraen".

't Is iiiet dan met weerzin , dat ik nogmaals

deezen Autheur tegenfpreek , over wiens Geeft

en Gaaven ik my moet verwonderen: maar ik

ben verpligt myne Leezers te waarfchouwen voor

de indrukking, niet dan al te gewoon, welke

een groote vermaardheid maakt. Hy bekent zelf

eenigerraaate (*) , dat zyne Befpiegelingen de

Proefnecmingen voorgegaan zyn, en 't is bekend,-

hoe veel de manier van zien afhangt van de manier

van denken. In de plaats, die ik kome aan te

haaien , wordt het begunfiigd Grondbeginzcl van

den Autheur wedergevonden. Het zy my ge-

oorlofd, 'er een korte wederlegging van te maa-

ken , ftellende eenvoudiglyk de Natuur tegen haa-

fen Hiftoriefchryver, en deezen tegen zig zelf.

Het Jchynt my toe , zegt hy , dat deeze Vervor-

mi»g^ die aan de InJekten gebeurt^ mets aiukrs zy

dan een nieuwe Voortbrenging , welke hun het Ver~

moo-en zeeft om voort te teekn. De Waarneemin-

gen van Zwammerdam over de voorbevind-

lykheid van de Kapel in de Rups, en die van den

Heer H ALLER over de vorming van 't Kuiken-

tje in 't Ey, toonen genoegzaam, dat 'er geen

nieuwe voortbrenging plaats heeft ; maar dat , in te-

gca-

(*) Hift. Naturelle. Tom. II. p. i63.
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gendeel, het gene ons fchynt voortgebragt te

worden, reeds in wezen was en flegcs ontwik-

keld wordt. Dit geheele Werk is vol van Voor-
beelden , die iamenloopen om deeze Waarheid op

'

een vallen voet te ftellen.

De Rups wordt een Kapf , om dat^ ttrwyl zy

geen JVerktuig , geen Ingewand heeft tot bevattin»

van 'ƒ overtollige des Voedzeh , en bygevolg geen.

kleine gewerktuigde Wezens kan voortbrengen^ enz.

De Heer deBuffon ftaat dan uitdrukkelyk toe,

dat de Werktuiglyke Klompjes van de Rups, zig

in zekere betrekkingen lamenvoegende , de Kapel

formeeren. Volgens de Grondbeginzelen , nu,
van deezen Autheur, maaken de Werktuiglyke
Klompjes geen gewerktuigd Geheel, dan wanneer
dezelven in hunne Vormen gefatfoeneerd zyn bin-

nen het Lighaam , daar dit Geheel zig formeerea

en groeijen moeft. Ik zoek hier niet de beftaan-

lykheid , die meer dan twyfelagtig is , van de
intvendfge Vormen te beftryden ; in tegendeel on-
derftel ik thans, dat dezelven 'er zyn. Het Lig-
haam van de Rups is dan de Vorm , in welke de
verfcheiderley deelen , die de Kapel eigen zyn,
gefatfoeneerd worden. Nu vraag ik, welke de
deelen van de Rups zyn, die tot Vorm verftrek-

ken kunnen voor de vier Vleugels van de Kapel,
van zyne duizendvoudige Oogen, zyn Snoet, en
vooral van de Werktuigen der VoortteeJing ? 't Is

t'over bekend, dat de Rups volftrekt ontbloot zy
>an de meeften deezer Werktuigen, en dat zyne

IX. Deei,. 2es
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zes Oogen in geenen deele naar die van de Ka-

pel geiyken. De Heer de Buffon fchynu dec-

ze Tegenwerping ce willen voorkomen, wanneer

*hy 'er byvoegt , i/at de figuur van ds Kape/ ten dee-

/(f, en zelfs ten opztgt van de weezentlyke s;e(ielJ'>

hsid^ naar dte van de Rups gelykt: dii noem ik,

/Ie Zaaken met geweld dwingen naar een begun-

ftigd Sielzel. Indien men hcc maakzel van de

Rups met die van de Kapel vergelykt , durf ik

verzekeren , dat men 'er meer verfchillcndheid

dan overecnkomftigheid in zal vinden : maar, in-

dien 'er in de Kapel flcgts één enkel Werktuig

ware, dat geen plaats had in de Rups ; zulks zou

genoegzaam zyn om het kwaalyk famenhangend

Stelzel van den Heer de Buffon omver te ftoo-

ten. Men zou altoos reden hebben om te vraa-

gen , waar zig de Vorm bevond van dit Werk-
tuig?

De Lighaamen Cgaat hy voort) die van Kapellen

voortgebragt tvorden , moeten geen Kapellen zyn , maar

Rupjen , om dat '.et 'tn ierdaad de Rups is , d/e Voed-

zei heeft gebruikt^ en dat de tVerktuiglyke deelen

van dit Voedzel zig gelyk gemaakt hebben aan de

Gejialte van de Rups en niet aan die van de Kapel.

Het is maar een oogen blik geleeden, dat de Au-
theur noodig had toe te ftaan, dat de Geftalte van

de Rups byna geheel niet van die der Kapel ver-

fchille : tegenwoordig , nu het te doen is om te

verklaaren , waarom de Kapel geen Kapellen

voortbrenge, geeft hy daar van voor reden: dt«:

.-... hc6
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Jiet de Rups is die Voedzel heeft gebruikt, en

dat deWerktuiglyke deelen van dit Vocdzel zig

hebben gelyk gemaakt aan de Gellake van de Rups

en niet aan die van de Kapel. Hier ftemt de Au-
iheur met zyneGrondbcginzelen overeen : het is

de Rups die vormt ; zy kan derhalve niet anders

vormen dan Rupfen; nogthans hadthy haar, even

te vooren , eene Kapel doen vormen. Ik zal iets

meer zeggen. Daar zyn foorten van Kapellen,

die Voedzel gebruiken *, zy zuigen het Sap der

Bloemen in: dit Voedzel vloeit over, volgens den

Heer de Buffom, van Werktuiglyke Klomp-

jes : het Lighaam van de Kapel maakt zig hetzel-

ve gelyk, en het overfchietende wordt gebragt

naar de Werktuigen van de Voortteeling, die de

algemeene Vergaarplaats zyn van deeze Klomp-

jes. Hoe kan het dan gebeuren , dat dezelvea

daar, in'c klein, Rupfen vercoonen en geen Ka--

pcllen ?

De K(fel^ vervolgt hy, is maar een ioevaUig

Voorthrengzel van dit zelfde Voedzel ^ V welk de wee-

zehtlyhe voortbrengmg van deeze Joon van Dieren

voorgaat, zynds j.'cgts een middel , dat van de Na-
tuur gehruikt wordt , om daar toe te komen. De be-

Üendigfte en onveranderlykfte zaak der Wereld,
kan die een ^^(?W//^e^<?^^ genoemd worden? Al-
toos zal de ftaat van Kapel volgen op die van

Rups. De eerfte is de paal : niaar ik be-

mer.k, dar de Autheur hier twee foorten van,

voortbrengingcQ onderfcheidt ; eene toevallige

^

JX. Deel. C zyn-
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7.ynde die van de Kapel in de Rups , en eene

iceezefiï/yle , zyndc de gene die bewerkt worde

door de Eijerer, welken de Kapel lege. Ik laat

het oordeel aan den Leezer over, of deeze on-

derfcheiding wel Philofoophifch zy. Ik bid hem

na te leezen, 't gene ik over de Geftakewiffelin-

gen heb gezegd, en by zal, buiten twyfel, ver*

kiezen toe te ftaan , dat de Rups en Kapel, in-

derdaad , niets zyn dan het zelfde Dier, gefchikc

om verfchillende Gcftalten te bekleeden. De Rups

is, in zeker opzigt, voor de Kapel, 't gene het

Ey is voor het Kuiken. De Kapel legt Eijeren ,

en ieder Ey bevat een kleine Rups, die in zig

befluit alle Werktuigen , welken aan de Kapel

eigen zyn , en wnar van zy , t'eeniger tyd , de

ontwikkeling zal bezorgen. Zie daar wat een

naauwkcurig en onpartydig onderzoek van Zaa-

ken ons openbaare, en wat hetzelve aan den Heer

DE BuFFON geopenbaard zou hebben, indien hy

de Natuur meer geraadpleegd had dan zyn Ver-

beelding. De Verbeelding is wel fraay en Vin-

dingryk , doch de Natuur overtreft haar on-

eindig.

Verder; ik heb niets gezegd van de duiftcr-

hcid en verwarring, die in deeze geheele Plaats

heerfcht: ik heb my bepaald aan dezelve te onder-

zoeken en te tragten te begrypcn. Deeze Plaats

is de eenigfie niet , alwaar de Autheur zig aange-

kant heeft tegen de goede Natuurkunde: ziehier

«sfcn andere over de teelingvanW'^ormen in deKm-

di'
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duren ^ die ik niet zonder verbaasdheid heb kun-

nen leczen. „ De Melk (zegt hy') is een foort

5, van Chy] , een gezuiverd Voedzel , 'c welk

bygevolg meer wcczentlyk Voedzel, meer van

die Werktuiglyke en Voortbrengende StofFe

bevat, daar \vy van gefproken hebben, en die,

als zy niet verteerd wordt door de Maag van

hèt Kind, om tot de voeding en aangroeijing

van deszelfs Lighaam te dienen , door de werk-

„ zaamheid , die aan dezelve weezentlyk eigeiï

,, is, andere Gcftaken aanneemt, voortbrengen-

,, de bezielde Wezens, Wormen in zo groot een

,', menigte, dat het Kind 'erdikwils door inge-

,V vaar van zyn Leven gcbragt wordt (*)".

Merk aan, hoe de Heer de Buffon niec

zegt , dat de niet verteerde Melk gelegetlheid

geetc tot de ontwikkeling der Wormen, maar dac

^eeze Stof^ door de icerkzaamhe'id^ welke haar eigeti

is ^ andere Gejlalten aannzemt^ en leevm.h Wee-
zens^ Wormen^ voortbrengt. Ik zal wederom on-

zen Aucheur tegen zig zelf ftellen, In zync

Grondbeginzels zyn de Werktuiglyke, leeven-

de , werkzaame Klompjes
, gem.ecn aan het

Plantaartige en Dierlyke; dezelven kunnen zo

wel een Plant voortbrengen als een Dier, en zulk

óf zulk eene Plant, zulk of zulk een Dier. Wan-
neer dezelven dan zekere foorc van Dier voort-

bren-

{*) Hifi. Nat. Tom II. pag. 4Ö9, 47».

IX. Deel. C 2
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brengen , en niet cenigerley andere , welke zy

even gemakkelyk zouden kunnen voortbrengen ,•

raoct daar van een reden gegeven worden. Dee-

zc reden , nu , kan niet bcftaan in de zoerkzaam'

Iieid van de Klompjes-, aangezien, volgens den

Autheur , die werkzaamheid zig onverlchilliglyk

uitib'ckt tot allerley ftorten, zo wel van Planten

ais van Dieren. Welke is dan de reden, die de

WerktuiglyKe Klompjes bepaalt, om een Worm
te iormeeren en niet een Plant, een ronden Worm
en niet een flanen Worm ? üm overeenkom-

üig met het Stelzel van den Autheur te redekave-

len, zouden wy moeten antwoorden, dat het de

inrvefjJfge Vormen zyn , die de werkzaamhetd van

de Klompjes bepaalen, om zekere Geftalte liever

dan eenige andere aan te neemen. Maor, hoe

zal men in een Kind de Vorm vinden van een-

ronden oï die van Qtn flatten Worm? Ik heb,

in myne Verhandeling over den Lhiticorm , aan-

getoond (*} , hoe- regelmaatig en beftcndig de

Geftalte zy van deezen Worm: die der andere

Wormen van 't Mcnichclyk Lighaam is het niet

minder CO- Een Natuurkundige, wien de waa-

re oorfprong van de Neus-Wormen der Schaapen

ön*

r*) [Zie een keurig Uittrekzel van dat Vertoog in het

tn. D t e. \^ éeeztt Verhandelingen, bladz. 309.]

• .(t) [Men kan dienaangaande nazien , het gene noopens

de Voonteeling, van den Kihderen-Worm , en deszelfb-

Ver-
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onbekend was, zou die' wel ingang vinden met te

xeggen , datdezelven worden voortgebragcdoor

Klompjes van Snot ? Men zou hem de Vlieg laa-

ten zien, die door de Neusgaten inkruipt, en in

d« Voorhoofdshoiligheden de Eijcrtjes gaat leg-

gen, uit welken deeze Wormen voortkomen (§).

Wy moeten de Ouden hunne Leer van de

onbepaalde Voortbrengingen QGemration: equi^-

zoques^, ten goede houden j om dat zy niet beter

onderrigt waren : maar wat zal men denken

van een Geleerde van de Agttiende Ecu^v, dïa

deeze Leer weder ter baan brengt? En, men
verbeelde zig niet , dat ik hier do Denkbeelden

van den Heer de Buffon te fterkdringe: hy
verklaart zig zelf nog duidelyker daaromtrent iii

de volgende Woorden. „ De Voortteeling.dec

„ Dieren en Planten is niet bepaald (^unIvoque}.

„ Daar zyn mooglyk wel zo veel Wezens , 'c

„ zy leevende, 't zy groeijendc, die zig voort-

„ brengen door de gevallige famenvoeging dec

„ Werktuiglyke Klompje?, als *er Dieren zya

„ of Planten , die zig hervoort kunnen brengen

j, door de beftcndige agtcreen volging van Gcne-

„ ratiën. Op de voortbrenging van zulk flng van

^ Wezens is het , dat men toepaffcn moet '^^

^ Stel-

Verfchil met de Aardwormen gezegd is, '
•

drexer Ferbani. bladz. 207.] '" ^^'^ ^- ^^'"'

(5) KiLKViAUK Mem. tour Jerv. a
/' ''

» , ^ r-v ^\r

ÏX Deel. C :>
.«fA ^r. .M/Tcm IV,
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„ Stelregel der Ouden : V beJerven van het een is

5, de voortbrenging van hst andere " (*).

Wanneer een Natuurkundige het ongeluk

he.cft, van te bouwen op dergelyke Grondbegin-

zelenj zo heeft men langer geen reden om zig

te verwonderen, dat hy ondcrneeme , op een

Werktuiglyke zvyze de vorming te vcrklaaren vari

zekere Aak», en die van verfchciderlcy Dieren

van de zelfde Klaffe. De Werktuighke Klomp-

Jes zyn in zyne Handen , 't geioc de fytie Stoff'e

was in die van Descartes. ,> De Aaltjes,

„ die zig formeeren in (Ie Scyfzcl, van Meel ge-

„ maakt, (voegt 'er de Heer de Buffon by,)

„ hebben geen anderen oorlprong, dan de her-

„ eeniging der Werktuiglyke Klompjes van hot

jj weezentlyke gedeelte der Graanen. De cer-

„ fte Aaltjes, die 'er voor den dag komen, zyn

„ zekerlyk niet voortgcbragt door andere Aal-

„ tjes, en, niettegenftaande zy niet zyn voort-

i, geteeld, laaten zy niet na, zelf andere leevcn-

j, de Aaltjes voort te teelen ; men kan, dezci-

„ ven met de punt van een Lancet doorfnyden-

„ de , de kleine Aaltjes , en zcHs in grootcii

„ getale , uit hun Lyf zien komen " (j). Ecu

Aytheur , die volitrekt verzekert , dat eenig

foort"
^''^'^ Dier tiiet voortgeteeld zy ^ moet daar

van^

/•*\ n. . '^-f> Geveratio altcrius, Hijl. A'at. Tr-M.

•^^' P' 320.
~

'
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van , zonder twyfel , een voldoende betooging

geeven. Nogthans kan ik verzekeren, dac i%

daar van, in dac gelieele Werk ,
geen Bewys gc-

yonden heb. Ik noodig een Lcezer, die oor-

deelkundig en fchrander is , oiu hec 'er in te

jfüücken.

In 't algemeen genomen, fchynt de IJecr de

BüFf ON den Geetl niet te hebben van gezond

te Redcneeren , of, zo by dien al heeft
,
^dan

heelt zyn Verbeelding hem niet toegelaten , daar

van een behoorlyk gebruik te maakcn. Al te

yeel ingenomen zyndc met een Befchouwkunde,

welke zyn vindingryk Vernuft hadt weeten te

verzinnen , heeft hy niets dan dezelve gezien in

de Verfchynzelen , en de Natuur, die hy bemin-

de , is hem ontglipt. Hy zou zelf overtuigd zyn

geworden van de onvoldoendheid zyner Grondr

bcginzelen, indien by de moeite genomen had,

om dezelven naby elkander te brengen en ze aanr

een te fchakelen: dan zou hy welhaaft het gebrek

van ovcreenkomft en famenhang zyn ontwaar ge-

worden , €n zyn Reden zou over den Stelzel-

(jeeft hebben getriomfeerd!

Ik zou hier op doezen Autheur kunnen tocpas-

fen , 't gene hy zelf van Aristoteles getuigt.

,, Ik zal aanmerken , hoe het my heeft toege-

,, fcheenen, dat deeze Groote Man juift de Mid-^

„ de?

Ctl Hijl. Nat. Tom. II. p. 322.

3X. Deeï-. C ^
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dtlen heeft gezogt, om zig te vervreemden

van de Gevoelens der Wysgeeren , die hein

waren voorgegaan ; en ik ben overtuigd , dat

een ieder, die zyn Bock over de Voorttee-

ling met aandagt leeft, erkcTinen zal, hoe het

bepaalde Oogmerk, om een nieuw Stelzel, en,

vertchillende van dat der Ouden, in de We-
reld te brengen, hem nood zaaicte, om altoos,

„ en in alle Gevallen , aan de minft waarlchyn-

lyke Redenen den voorrang te geeven, en zo

veel mooglyk de kragc te ontduiken van Be-

„ wyzen , wanneer dezelven ftreeden tegen

„ zyn algemeene Grondbeginzelen van Philofo

„ phie"C*>

ii

»j
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(*) Hijl. Nat. Tom. II, p. 87, 83.
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ü^a S^gWo e g? 'SWoWoWWo o Cï a e ^ e W'Si.

DE Voortteeling der Dieren en Planten is

het voornaamfte en verborgenfte Vcrfchyn-

zel der Natuur. Den Oorfprong des Levens en

de Bronadcr van alle leevende Schepzelen, hebben

alle Natuurkundigen , tot dus verre, zorgvuldig

opgezügt , zonder dat nog iemand die heeft kun-

lien vinden. De Befcbryvers van bet Gcftel en

de Dierlyke Huishouding van den Menfch, die

in decze laatfte Eeuw zo veel Ervarenheid rer-

kreegcn, 20 veele Proefneemingen in 't werk ge-

field, zo veele Lyken optleed, en als met een

JX. DzEu C 5 Lan-^
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Lantaarn alle fchuilhoeken des Lighaams , tot de

klcinltc Vezelen toe, doorzogc
;

ja de moeiely le-

lie Voorilcllen , door hulp der Wefktuiglconft en

Natuurkunde opgeloft hebben, werden evenwel

{Genoodzaakt te bekennen , dat deeze Zaak te fyn

was en verholen ^ om tot heden nagefpoord te

hebben kunnen worden. Een anderen V^'eg ben

jk, derhalve, door de uitgelircktc Velden der

Natuur , ingellagen , om te zien, hoe ver ik langs

denzelven komen kon.

Twecderley Denkbeelden zyn ?er, over de

Voorttceling, in de geleerde Vs^crcld, de tvvy-

fclagtige of onbepaalde (/!E<^///Wj) naamelyk,die

de Ouden dreeven , èn de eenftemmige of bepaal-

de (Univoca) der Hedendaagfchen. De onbepaal-

de Voorttceling is door de Quden, inzonderheid

in de 'kleinfle Diertjes, Infekten en Wormen toe-

gcftaan ; dewyl zy meenden dat door vcrfchcidcr-

]cy mengingen , Verrottingen en Gifhngen , de

Vlooijen , Muggen, Wormpjcs, en althans ze-

kcilyk de gcringlle foort van Planten, gclyk Mos
en Paddefroelcn , voortgcbragt konden worden.

Deeze Befchouvvkunde heeft [land gehouden , tot

zo lang dat deeze zeer kleine Diertjes en Krui-

den, lettende op hun Werktuiglyk Geftel, Voort-

teeling, Eigcnfchappen , Levensmanier en wat

dies meer is, naauwkeuvig ondcrzogt waren : want

toen heeft een ieder begonnen te fchrikken voor

pen zo plomp begrip van de Natuur; zodat 'er reeds

over lang niemand gevonden wordt , in de Na-

tuur-
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ïuurkunde ervaren en met een gezond Oordeel be-

gaaid, die van de onbepaalJe Voovtteeling zonder

walging kan hooren Ipreekcn. Het Gemeene

Volk, alleen, ilaac 'er, op de Overleveringen,

nog geloof aan, tot dat het met eigen Oogen zie.

De andere Manier van Voortteeling, die men

de befaalJe noemen Ican, is eerft ter baan gebragt

d^oor den grooten Harvjeus, die, alle onbe-

paalde Voortteeling uitfluicende, gedreeven heeft

dat alles voortgebragt werde uit een Ey, en dat

'de eerfte Beginzclen van de toekomende Vrugt

in het Lidtekentje (^Cicatncula) of, gelyk men 't nu

noemt, in de fpringende Siip (^Vunclum Jaliens'^

van het Ey, geheel vervat waren. En, dit ftuk

is zo klaarblykelyk beweezen , dat, behalve dé

genen , die moed willens blind zyn , hetzelve aan

niemand twyfelagtig kan voorkomen. Deeze be.

paalde of eenftemmige Voorcrecling^ egrer, be-

grypt een dubbele Befchouwkunde. Eenigen ,

naamelyk, (lellen, dat in de fpringende Stip vaii

het Ey , zelf, de cerftc Beginzelcn van de toeko-

mende Vrugt reeds voor de Bevrugting plaats

hebben, gelyk Harvjeüs zelf beweerde j en het

Mannelyk Zaad niet meer deed , dan dit kleine

Spruitje eerfr op te wekken en te bezielen. De
andere Stelling ig die van Leluwenhoek, door

\ Gezag van den grooten Boerha ave zeer op-

geluifterd. Lebüwenhokk , naamelyk, zag

zeer veele Wormpjes, als Vifcbjes zwemmende

in alle vrugtbaar Mnnnclyk Zaad. Hier uit,

IX. Deel. meen-
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ruecndc hy , dat hcc bleek , hoe van deeze bon-»

derden van Wormpjes, die een Zitplaats zoeken-

de door het Ey dwarrelden , het een of ander het

Lidtekentjc, hol en ledig in het Ey , hy een

gelukkig toeval kwam te vinden ; dan daar in-

gaande en hetzelve vullende, ondergi-'g het, zo

hy zig verbeeldde, de Geltaltewiiloling en for-

meerde den Kiel (Carhaj van Malpighiüs,
welke zig in 't Ey , dat eenige Dagen gebroed

is , allerceril aan 't Oog van den Befchouwer ver-

toont.

Hoe ontwyfelbnnr hctzy, dat zonder Eygce-
ne Voortteeling gefchiedt ; zo zeker is het ook

dat het Ey, zonder Mannelyk Zaad, nooit vrugt-

baar wordt bevonden. Maar , waarom dit zo

noodig zy, hoe de famenvoeging gefchiede eri

hoe veel ieder Sexe toebrenge, die blykt nog niet

en wordt van veelen ieverig nagefpoord.

Dat de Diertjes van Leeuwenhoek leeven-

de Wormpjes zyn, die in alle vrugtbaar Man-,

nclyk Zaad gevonden worden , heeft de geleerde

Wereld, tot onzen Leeftyd roe, taamelyk vaft

geloofd. De Ed. Heer Voorzitter hieldt, toen

hy zyn Verblyf te Leiden hadt , in den jaarc

1737» verkecring met eenige goede Vrienden ea
ÏSIcde Studenten, die Lielhebbers waren van de

Natuurlykc Hiftorie ; gclyk
J. Fr. Giiono-

viiüs, Autheur van de Flora Virgw/ca^ thans

iJ'jrgemeefrcr van Leiden; Dr. van Svvieten,
thans Baron van 't lloorafchc Ryk en Kcizcrlyk

Lyf.
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Lyf-Arts; wylen Isaak Lawson, een Schots-

man j goeder gedagtenifle , cea ervaren Genees-

heer in Engeland gevveeft •, wylen den Berlyn-

fchen Heer Liebekjkuhn ; den Heer Kra-
MER, Aucheur van een Werk over de Scheikonlt

der Mccaalen ; wylen Joh. BARTSCH,een Duic-

fcher, die te Suriname gepraktizeerd heeft, en

Dokter Abr AH ENS,uit Pomeren. Op zekeren

dag, nu, wanneer die Gezelfchap by eikander

•was, toonde de Heer Lieberkuhn hun zyne
keurlyke Vergrootglazen ; waar op de Heer Lin-
MiEus hem verzogc, dat hy door middel van <ie-

zclven de Zaadwormpjes in een Hond wilde too-

nen , 't welk hy aanftonds van hom verkreeg. Hy
befchouwde die naauwkeurig , en , kundig van den

aart der Infekien , riep hy aanftonds uit, dut dce-

ze Leeuwenhoekfe Wormpjcs geen Lighaamen

waren met Werktuigen voorzien en bezield , eii

derhalve geen Infekten noch Wormen , maar ftom-

me Deeltjes^ welker beweeging afiiing van de
warmte van het Vogt. Alle, die 'er tegen woor-
dig waren, bcfchouwden het met oplettendheid,

en eenigen fchecnen wel, anderen naauwlykshun-
ne Oogen te betrouwen. Het befluit van deeze

Zaak heeft de Edele Heer Voorzitter, in een

Verhandeling over de Ondertrouw der Planten

(//^ SponfaliisPlamarmf) , in den jaare 1746,- met
deeze Woorden uitgedrukt: die Leeuwenhoekfe
Wormpjcs zyn geenszins Dieitjes, tnet een e:gsm
en milekeitrive hev:ees:incr be2:aafci, ff?aar /os; o-e Lii'-

,1A. L/EEL, haamf-
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htiampjes , die in het warme Zaad zv:emmtn , op gcgh

andere manier, dan OUeagtige deehjes in Water:

*t voelk ons door middel van de keurlyne Mikroskoopen

van Li E B E R K U H N klaar sieblieken is. Zulks heeft

daar na ook de groote Belchryver van hen Werk-
tuiglyk Geftel des Mcnfchelykcn Lighaams , de

doorlugtige Hallerus, gezien enbeveltigd:

io dat het Gezag der Zaadwormpjes thans byna

geheel vervallen is (*).

Hoewel , nu , deeze Lighaampjes , in het Zaad

,

niet bezield zyn, is het cgter zeer zeker, dat de-

zelven waarlyk het Mannelyk Zaad famendellen,

en dat hetzelve, wanneer zy 'er zig niet in be-

vinden, geheel onvrugtbaar zy ; maar , hoc zulks

gefchiede, is ons onbekend. De Verdedigers van

het Stelzel van Leeuwenhoek beweerden^ dac

deeze Lighaampjes het Lidtekentje van het Ey
ingaan , en de Kruidkundigen , gelyk Moril an-

Düs en anderen, hun navolgende, die met ragt

erkenden, dat het Stuifmeel der Bloemen mee

deeze Lighaampjes van het Mannelyk Zaad vol-

komen overeenkwam , hebben gefteld , dat die

Meel ook, door de toppen van den Stamper inge-

laten, ter bevrugtiging neerdaalde in 'c beginzct

van het Zaad der Bloemen. Doch , dat dit an-

ders zy , toonen de taftelyke Proeven in de Voort-

tec-

(*) [Van de redenen, die 'er zyn om de beftaan!ykheïd

van zulke leevende Schepzeltjes in het Mannelyk Zaad

dër Dieren te verwerpen, en wat de Heer dk Durr ox daai

om-
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tedingder flantgewaffen, en wel, dat geen te-

genfpraak lydt, i'n de Bloemen
, genaamd Merve'ilU

de Peru^ alwaar die Stuifmeel miflchien van 't al-

lergroffte is , geheel niet aan de toppen van den
Stamper kleeft , en , fchoon het op geenedey wy-
ze deszelfs zeer naauwe holligheid kan doorgaan ,*

het Zaad evenwel bevrugt. Ook blykt het dui-

delyk, dat in de meefte Bloemen het Stuifmeel,'

aan de toppen van den Stamper kleevende, wel
het Vogt , dat tot de Vrugcbeginzelei gebrast

moet worden , kleure, maar zelf in de toppen bly-

ve, nimmermeer door den Stamper heen dringe '

veel minder voortgaa tot aan de Zaadbcginzelen,-

binnen het Spruitje vervat.

Langs een onafgebroken Keten der Natuur, af-^'

danlende van de grootfte Dieren tot de Infekten

en kleinfte Wormpjcs toe, worden wy alleno-s zo
óngewaarwordclyk gevoerd in het Ryk der Plant-

gewaffcn, dat 'er geen Scheidpaalen v/aarneeme-

lyk zyn. De Natuur, naamclyk, gaattrapswy-

ze, doch nooit by fprongen, voort. De Jaatftea

in het Ryk der Dieren fpreiden zig met 7'akken

uit enfchieten, als 't ware, Wortelen; zy gec-
ven Teeldeelen uit als Bloemen, formeeren een*

foort van Bloemblaadjes en Zaadhuisjes, ja wer-
pen Zaad als de Planten ; zo dat men ze 'er ze-

ker-

omtrent waargenomen heeft, kan men een omaandlg Be.
ri;;t vinden in hcc I. Stuk der NaUiurl I/iJlone, volgens
feet Samenftel van LiNN^vs, blah. 283, cm.}

IX. Dkel.
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kerlyk voor houden zou , indien niet de wille-

keurige beweeging en gevoeligheid daar tegcnt

ftreeden.

De Plantgewaflcn zyn uit eens Mcrgagtige en

cene Schorsagtige zelfllandigheid ranjengcltcld.

Dq Mergagt}ge ^ het voornaamlte Leven der Plan-

ten, is van een geheel verwonderlyken aart,

hebbende 'i Vermogen van vermenigvuldiging in

't oneindige , door aangroeijing en toeneeming

aan de toppen der Takken, waar de minfte tegen-

ftand is ; cerwyi dit Merg aan zyne Bronader ge-

lueenlyk vcrnieiigd wordt. Wy zien , in de

meeile Boomen , den Stam Mcrgcloos , digt en

vaft; zodat dikwils, Ichoon dezelve van binnen

hol en geheel uitgebrand zy, niettemin een groo-

te Eik blyft groeijen. De allcikleinlle TwygjeS|

in tegendeel, die door aanhoudende toeneeming

het Plantgewas vermenigvuldigen moeten, kun-

nen het Merg geenszins ontbeercn: want als het,

in dezelven, door Infekten, of ook door al te

grooten trap van Hitte of Koude is vernield
,

wordt het Leven van dat Plantgewas ook onhcr-

ftelbaar vernietigd. Dit Mcrgagtige is door de

Schorsagtige zeÜTtandigheid als in Bocijen gekneld,

welke hetzelve met alle poogingen trage tegen te

houden, zo lang deszclfs hoedaniglieden het ge-

doogen : maar , als de Schorsagtige zelfllandig-

heid, wegens de fterke uitzetting, Hitte, ge-

brek aan Vogt en Voedzcl «>f Ziekte, niet fterk

genoeg is, dan worde het Merg uitgelaten, het

breekt
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hreekt door het Schorsagtige heen : de Plant on-

dergaat' een Gelblcewiüeling ^ de Vrugtma^king

gefchiedc ; het Merg wordt tot Zaaden gekor-

reld. Deeze Zaaden, egter, in de Mergagtif^e

zelfftandighcid zelve ^ zyn niet genoegzr.am tot

aanhouding en voortzetting van het Leven , in-

dien zy niet vooraf door het Stuifmeel of Manne^
5yk Zaad hevrugt geworden zyn.

Het andere weezcntlyk famenftellende deel

d;^r Flantgewaffen is de Schorsagtjge zelfftandig-

hcid , welke Vocdzel naar zig trekt, het Sap

geleidt, het Merg,' dat anderszins niet onder-

fieund kan worden , voedende en befchuttende.

Dit is de reden , dat een J3oom, in 't ronde van

Baft ontbloot zynde, boven zulk een Ring moet

fterve» ; dewyl het Sap , door gebrek van de

Schorsagtige zelfftandighcid j verhinderd zynde

^

verder geen Voedzel aan het Merg verfchaft. In-

dien wy ook agt geeven op een Tweejaarige

riant, gelyk Raapen , Peen, Finkfternakels en

Bietwortelen , zien wy den Wortel daar van
^

in 't eerfte Jaar, met overvloedig Merg gevuld,

maar, als die, in 'c volgende Jaar, Steng fchiet

om Vrugten voort te brengen
, gaat het Merg

door de Steng heen , en wordt gefpild in de Vrugt-

maaking; zodat men eindelyk een groote Raap
geheel ledig vindt, en zonder Mergj 't welk een

allerduidelykft bewys uitlevert , dat het Merg
van de Vrouwelyke zydehet Zaad formeere. Dit

heeft ook plaats in de holle Steelen der Halmdraa-

3X. Deel, D gende



ro Dê Afhanglykheid der Voortteeung

gende Planten ,
gelyk het Koorn , Gras en der-

gelyken , hoewel het Merg daar in Pypagtig en

als aan de binnenwand der Sceclen gekleefd zy.

De Stofknopjes, 'c welkdeMannelyke deelen der

Bloemen zyn , brengende , terwyl zy op hunneVe-

zels zitten, het Stuifmeel voort, hebben hunnen

oorfprong uit de Schorsagtige zclfftandigheid , ge-

lyk zeer blykbaar is in de Mans-ooren. De poft

van den Schors is 't de binnen-Baft af te leggen ;

deeze gaat over in de Houtige zelfftandighcid

,

waar uit de Srofvczelen ontfpringen : wanneer,

ru, deeze buitenfte zelfftandigheid tot binnen-Baft

gebragt en weder week gemaakt wordt, dan wor«

den de Stofvezelen in Bloemblaadjes, die de dub-

bele Bloemen vullen, herfchapen. De Mergag-

'tige zelfftandigheid , derhalve, geeft de Zaadenj

doch de Schorsagtige, welker Krooft de binnen-

Baft is en het Hout , verfchaft de Stofdraagende

Vezelen van Mannelyken aart. 't Is niet genoegd

'dat de Mergagtige zelfftandigheid tot nieuwe Zaa-

den voortgeftooten worde; want zy kan zig zel-

ve niet onderfteunen : daar moet dan een Schors-

agtige bykomen, van den Vader tot derzelver

onderfteuning gcfchikt , en deeze moet haaren

oorfprong, zo wel als die, erkennen, als zynde

voortgekomen uit het Stuifmeel: *t welk derhal-

ve, in de Planten , wanneer zy voortteelen , aart

't Merg van den Stamper de Schorsagtige zelfftan-

digheid uitlevert. Dit alles toont ons de gezon-

de Reden ; maar, dewyl alle Waarheid, in Na-

tuur-
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tuurlyke zaaken , door Waarneemingen en Proe»'

ven moet betoogd worden, zullen wj ons daar

mede, in 'c voJgende, ophouden.

Die naauwe Verwantfchap, welke 'er onder

't Gebied van de Natuur , dac alle Sprongen ge-

heel uitfluic, tuffchen de Dierlyke Lighaamen en

Plantgcwaffen plaats heeix, raaakc dac wy, de

leiding volgende van de Natuur, niet ligt in ver-

warring raakcn.

-^ De Kruidkundigen hebben betoogd , dat 'er

Sexen zyn in de Planten : zy hebben derzelver

TeelJeelen en Voomeei'ittgen aangetoond ; als ook ,

dac de bloeijende Planten , in dit geval , op de

wyze der Infekten haare Geftaltewiffelingen on-

dergaan. Onlangs is zelfs ook gebleeken, dac 'er

Jamengepe/Je Dkrefj zyn , en dat een iegelykeTak:

in een Plant op zig zelfeen nieuwe Plant is , even

th een Tak in een famengefteld Dier. Ook is het

riet meer te verwonderen , dat 'er faraengeftclde

Ibieren zyn ^ dan dac de Plancgewaffen in Takken
tiitloopen : aangezien het Merg , in 't oneindige

vermenigvuldiglyk, niets is dan eene aanhouding

van het gene , dat van den beginne af heeft aan-

gevangen en nog voortgaat met het zelfde Leven
xig te verrhenigvuldigen en uit te breiden ; in-

dien maar te gelyk de Schorsagtige zelfftandigheid

r.iet ophoudt de Mergagtigete omkleeden en aan

dezelve V'oedzel te verfchafFen. Veeleer zou men
zig mogen verwonderen, da: 'er eenvoudige Die-

j?« kunnen gevonden worden, 't welk geen an-

JX. Deel. 1^ 2 èerc
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dere zyn, dan zodanigen, waar van de inwendï-

ge Mergagtige zelfftandigbeid binnen zekere har-

dere Beenagtige Korft bedekt, bedwongen en be-

waard blyft, en, zo lang als de Riigwervelen

in dceze Dieren door Kraakbeenderen groeijcti

kunnen , zo lang groeit ook het Dier zelf; de

Beenderen volkomen hard geworden zynde , houdt

de taeneeniing op. De Injekten^ in tegendeel,

die aanllonds na hunne Verandering zeer hard wor-

den , houden tevens op te groeijen en de Water-

of ongevleugelde Diertjes, die dagelyks en jaar-

tyks aangroeijen, hebben ook noodig het Beeni-

ge Korftje, alle Jaarcn, met een dat ruimer is te

verwiffelen.

Die zelfde Mergagtige zelfftandigheid , welke

^er in de Planten is, heeft ook in de Dieren plaats,

alwaar zy het Rt/ggegmafs-Merg geheten wordt,

't welk dunne Vezelen uitgeeft, omkleed mee

haare Vliezen , die de Zeninven lamenftellen , wel-

ke niet dan zeer fyne Mergdraaden zyn. Dus

llrekt het Merg zig, gelyk men in de Gezigtze-

jiuwen duidelyk ziet , tot alle gevoelige en be-

Aveeglyke dcelen van het geheele Lighaam uir.

Geen blyken vindt men, tot nog toe, van Ze-

nuwen in de Plantgewaffen. Alle Dierlyk Ge^

'Doil en Betveeg'fng is volftrekt aan Zenuwen zyn

oorfprong fehuldig : want geen Stip is gevoelig,

geen Vezel wordt famengetrokken , ofmaakt be-

weeging, ten zy 'er Zenuwen aan dezelve toe-

reiken. ^Gelykerwys, nu, de Zenuwen voort-

ko-
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k-omcn uit de Mergagtige zelfftandigbeid , zo

fchynt alle Gevoel en Bevi'ieeging toegefchreeven

te moeten worden aan het Merg. Aangezien

de Planten van Zenuwen en Spieren zyn ontbloot,

jüal het ten uiterfte moeielyk zyn, iets aangaande

deizelver Gevoeligheid vaft te ftellen. De Ont-
leed konftenaars der Planten hebben die zekerlyk

nog niet aan ons kunnen toonen : en van de Ge.-

yoeligheid der Indiaanfche Planten , die haare Bla-

den laaten hangen , wanneer men ze aanraakt, is

iiiiffchien een andere reden.

In de grootere Dieren is het Merg aan een van
beide enden famengehoopt en gewerktuigd tot hec

Lighaam der Herfenen , 't welk uit zo veele dee-

Jeuj die onderfcheidene naamen hebben, en met
zulk een verwonderlyk raaakzel gefabriceerd is

,

dat geen Menfchelyk Vernuft tot heden in (iaat

is geweeft, om deszelfs Werktuiglyk Samenfiel

en Werking te doorgronden. Ondertuffchen twy-
felen wy te minder, dat in hetzelve deZiiplaatg

te zoeken zy van de Ziel, hoe zekerer wy uit dp
Geneeskundp v/eeten,dat de Gebreken , hier plaatjs

,

hebbende, de Ziel aandoen. Dus is het blykbaar,

by voorbeeld, dat uit een Vereelting van de Her-
fenen Dolheid , en uit Waterblaasjcs in dezelven
Duizeling fpruite.

De Dieren , in welken het Vermogen van Be-
grip vatbaarder is, hebben ook een ruimer Werk-
plaats, om deszelfs bevelen ter uitvoering te bren-
gen. Dus worden yerfcheide deelen der Herfe-

JX> Def.l. D 5 neft
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hen minder in getal gevonden in fómmigcn ; ge-

lyk 'er in de Herfenen der Vogelen oiubrccken

,

die in de Viervoetige Dieren zyn , en in de Vijjcrisn

vindt men 'er nog ongelyk minder: de Injekten^

wederom, fchynen geen Herfenen te hebben, dan

nulTchien esn dunnen fynen Draad , en de Wor-

men^ die geen Kop hebben, kunnen ook met Brein

niet voorzien zyn. Deeze ichytien ook, behal-

ve 't Gevoel en een zeer kleine Beweeglykheid,

geen andere Dierlyke Werkingen te verrigten.

, De Dieren en Plantgewaflen komen derhalve

met elkander overeen , in de twee weezentlyke

deelen ; de Mergagtige zelfüandigheid , naame-

lyk, die het Leven is, en de S^horsagcige , die

aaii de Natuur Voedzel verfchafc. Deeze beftaat in

de-Planten uit Vaten , met welken de Bloedva-

ten in de Gedierten overeenftemraen : want de

Spieren zelf, die tulTchen de Vaten door kruipen

,

zyn niet dan Bladeren, met hunne tippen aange-

hegf, op dat zy de beweeging van eenjge inwen-

dige aandryving verkrygen mogen , wanneer zy

die niet hebben kunnen van een uitwendige. Ge-

lykerwys , nu , de Mergagtige zelfftandigheid
,

in de Voortteeling, een Wezen uitmaakt dat van

de Schorsagtige verfchillend is ; dewyl die , in de

Planten, klaarblykelyk van de Vrouwelyke zy-

de en deeze van de Mannelyke zyde voortkonu

:

zo kunnen \vy ons in de Dieren , volgens den

eenpaarigen voortgang der Natuur, niet anders

dan de zelfde Wet voorltellen. Ook zou dit, in

de
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^^ Dieren , niet zo byfter moeielyk waar te nee-

nien zyn ; indien niet het verwonderlyke maak,

zei van het Hart , het Werktuiglyk Geftel dqr

Ingewanden, en de overeenkomftige Samenftel-

ling der Zintuigen , een grooce moeielykhcid baar-n

den, in het gewaar worden van een zo eenvou-

dig Grondbeginzel.

Dat het Merg in de Planten vermenigvuldig-

lyk is , en dat elke vermenigvuldiging gelyk zy

aan ^e eerfte, leeren ons de Takjes: dat het Merg
ook vermenigvuldigd wordt in Dieren , en der,

gelykQ Spruiten voortbrenge, is uit den Lintworm

ten duidelykfte blykbaar. Indien wy, nu, on-

derftellen , dat dergelyke deeltjes van het Merg
tot de Eijerllokken der Dieren worden gevoerd

,

en dat deeze op dergelyke wyze hunne Zenuwea
yitgeeven , zal dit Stuk ook eenigermaate begree-

pcn kunnen worden; inzonderheid, devvyl de

ccrfte Kiel van Malpighius, in het gebroede

Ey, juift even 't zelfde fchynt aan te duiden

:

maar , op welk een wyze het Mannelyk Zaa4

door zyn Stuifmeel, of door de Lceuwenhockfj?

Lighaampjes, een zo gewerktuigd Lighaam voort-

brengen kan , vooral daar dezelven in het Zaa4

of Ey zelf niet komen , 't welk in de Planten blyk»

baar is ; dit blyf t een Zaak van dieper onderzoelf

waarlyk. Dat zulks egter weezentlyk gefcjiier

de, meen ik van agteren te kunnen aantoonen,

Wat de Planten aangaat, hebben wy een z^er

duidelyk voorbeeld , hier te Upfal, in een Voort-

IX. Deel, D ^ Ipr^ng-.
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brengzel van de Veromca mant'tma^ die door de

Verbena O^hmalis bevrugc was, Wy zien naa-

melylc in deeze onnacuurlyke Planc (Jiybndo^ de

Vrugtmaaking uit de Mergagiige zelfltandigheid,

aan de Moeder volftrckt gejyk ; de uitwendige ge-

daante, in tegendeel, gelyk de Bladen en *c ove-

rige dat van de Schors afhangelyk is, zeer gely-

kende naar den Vader. Voor eenige Jaaren is 't

gebeurd, dat op een Bed van den Akademie-

Tum, alwaar het Tragopogon prafenje en Trago-

fngon 'Porrifol'ntm te geiyk groeiden, een Planc

vooiikwam , die naar de eerfte geleek , doch mee

roouc Bloemen. De Heer Linn^eus derlialve,

om hier van de Proef te neemen , in den jaare

1757, het Stuifmeel uit de Bloemen van Trago-

pogon pratenje^ die eerft ontlooken vvaren,met kragt

weg geblazen hebbende , plukte een Bloem af van

bet andere Kruid , mee welker Stuifmeel hy de

Teeldeelen van de eerligcmclde Bloemen befpreng-

de. Dit eenige Dagen na elkander in een Bloem

gedaan hebbende, gaf dcczc Bloem eindelyk Zaad

:

het Zaad werdt gezaaid in 't jaar 1758, en de

Planten, danr van voortgekomen , hebben in het

tegenwoordige Jaar gebloeid en Vrugt gedragen.

Aanmerkelvk w:is't,dat derzelver Bloemen, by-

na tot den grondlteun toe, een purpere Kleur hac\

den, dat de Kelk lanijer was dan in het Travo-

pogon praten [e en- de Sreelen dikker dan gewoon-

lyk: met één woord; uitwendig waren zy aan

^e Vader-, inwendig aan de IVfoedtr- Plant ge-
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lyk. Het zal, miffchien, t'eenigen tyde blyken

,

dat de meelte Alrikaanfche Geran'uims en Fkoi''*

'des , of veele Soorten der gezegde Gejjagfen j daar

uit voortgekomen zyn, dat een vreemde Vader-

de Moeder-Plant bevrugt hebbe. Want , hoe-

wel de onnatuurlyke Voortbrengzels (Parti/s Hy-

bridi') , zo wel onder de Planten als onder de

Dieren, dikwils onvrugtbaar zyn; is zulks eg-

ter niet algemeen , maar lydt veel uitzonderin-

gen : ten minfte in de zo even genoemde Trage^

pogon of Boksbaard, Hierom zal het miffchien wel

eens tot een Regel worden in de Kruidkuode : dat

zo veel Soorten g^h^flagtig zsorden geheten , als ^er

uit de zelfde Mergagtige zelfilandigheid of Moeder

zyn gejf rooien. En, dat zulks niet ftrydt tegen de

Huishouding der Natuur, leeren ons delnfekten,

die Planten afknaagen van het zelfde Geflagt , wel-

ken zy te vooren nooit gezien hadden , en die on-'

langs uit Indic overgebragt waren. Maar, om
deeze Stelling te beveiligen , moet' ik inzonder-

heid Redenen gebruiken, die uit het Ryk der

Dieren afgeleid zyn. De AVetten, naamelyk,

van de Voorteeling^ worden voornaaraelyk ge-

ftaafd door de Voorbeelden van Gedierten , in

w.elken zig de duidelykde blykcn van zulke on-

natuurlyke Geboorten openbaaren.

Het allergemeenfte Voorbeeld ontmoet men in

de Ezels en Paarden. Als een Ezelin befprongen

is geworden van een Hengft , komt 'er een hèuil-

IX. Deel. D 5 Ezel
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Eze/ uit voort , dat is een Dier, 't welk van aart

een Ezel is, doch in geftalte, Ooren, Maan e en

Staart, naar een Paard zweemt. Het uitwendi-

ge is derhalve, ook. hier, van den Vader j het

inwendige van de Moeder. Zo ook , wanneer

een Merry befprongen wordt van een Ezel, zo

heeft het Feu/en , daar uit voortkomende , den

aart der Paarden, doch gelykt uitwendig in ge^

Üalte en ^raauwheid, met een zwart KvmIs op de

Rug getekend, naar den Ezel.

tiet is by ons zeer in gebruik geraakt , om

«

volgens de manier van den Edelen Heer Al-
STROEM, door middel van Wolvee qit Spanje den

aart van onze Schaapen te tragten te verbeteren.

De Spaanfche Rammen laat men onze inlandfche

Ooijen befpringen, en dan zyn de Lammeren, daar

uit voortkomende , ten opzigt van de Wol , de

Geftalte en ander uiterlykhcden , aan den Ram
t'ecnemaal gelyk. Qnze Veehoeders getuigen ,

bovendien, met waarheid, dat zulke Schaapen de

gefteldheid van ons Klimaat beter verdraagcn kun-

nen , dan de opregce Spaanfche: want haar^ Dier-

lyke kragten, en derhalve het Leven zelf, zyn

van de Ooijen afkom.ftig. Aan den anderen kant

brengen de Spaanfche Ooijen , door Svveedfchc

Rammen bevrugt , Lammeren voort, welker Wol
niet beter dan de gewoone is : waar door onze

Stelling bekragtigd wordt.

Wanneer men Angorafche BokhnyéiiQ nu kort

ge-
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geleeden , door toedoen en bezorging van gedag-

ten Heer Alstroem, in ons Vaderland zyn in-

gevoerd , de gewoone Geicen van ons Land be-

Ipringen liet, hebben de Jongen , daar uit voort-

komende, insgelyks voorcreftelyk , lang, zagc

Geitenhair gehad ; daar , in tegendeel , uit de

bevrugting van Angorajche Geiten , door onze

Swecdfche Bokken
, geen verbetering aan het

Haair is toegebragt geweeft. Dat , ny , zulks

breeder uitgeftrekt zy dan tot de Wol alleen, is

blykbaar uit de Hoornen. Een ongehoornde En*

gelfche Ram met een gehoornd Sweedfch Schaap

paarende , zo brengt hetzelve een ongehoornd Lam
voort : om niet te Ipreeken van de overige Ge-

ftalte , die niet zo gemakkelyk te befchry ven is.

Dat de Kinderen, van verlchillende Ouders ge-

fprooten , ook de geftalte aanneemen van den Va-

der, wordt insgelyks door den Heer Halleb,
verzekerd (*).

Omtrent de vermenging van dergelyke ver-

fchillende Soorten, moet men verder in agt nee-

men; hoe, na verfcheide Generaciën , foniwy-

len, de natuur, door den Vader verkreegen, al-

lengs meer en meer verdwyne, en de kragt van

de Moeder , die , door middel van het Zenuw-
geftel, het overige Lighaam allengs naar haaren

aart fchikt, eindelyk op die van den Vader de

over-

(*) Fbyfiolog. 5. 78Ö.

IX. P.EEL.
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overhand behoude. My, inderdaad, komen de-

ze Voorbeelden , zo in Planten als in Dieren

,

dermaace blykbaar voor , dat , indien der.elven

bedriegen, niets van bedrog ontheven zy. Hier-

om raad ik de Natuurkundigen aan, dat zy dee-

zen Weg , om te vinden wat de Moeder tot do

Mergagtige zelfHandigheid toebrenge, wat de

Vader tot de Schorsagtige, niet ophouden ieve-

rig te betreeden: dewyl 'er geen twyfel by my
is, of wy zullen in 't kort racer Licht krygen

in die Zaaken. Ik, ondertulTchen, zal de plaats

bekleedcn van een Wecfteen , die flypt , en zelf

niet fnyden kan.

Uit het voorgaande, nu, kan men, by nader

overweeging, afleiden dceze

GpVOLGEM.

I. Dat de Planten, zo wel als de Dieren,

©'Cezendyk beftaan uit een Mergagtige en een

Schorsagtige zelfftandigheid.

• 2. Dat de voornaame zitplaats van het Leven

is in de Mergagtige zelfftandigheid , terwyl de

Schorsagtige het Voedzel vcrfchaft.

g. Dat de Mergagtige, zo wel in de Dieren

als in de Plantgewaffen, in 't oneindige verme-

nigvuidiglyk is, gelyk uit de famengeftclden blykt;

en , derhalve , dat alle leevende Schepzels , ie-

der op zig zelve i niet zyn dan een aanhouding
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van dat zelfde Leven, 't welk in den Beginne ge-

fchapen was.

4. Dat de Mergagtige zelfflandigheid uit de

Stam der Planten ontledigd worde , derzelver

Vrugtmaaking intreede, en eindelyk tot Zaaden

geconcentreerd en gekorreld worde.

5. Dat het Mannelyk Zaad der Planten van

de Schorsagtige , niet van de Mergagtige zelfftan-

digheid voortgebragt zy.

6. Dat de Mergagtige in haare Plant , tot Tak-

ken , Twygjes en zo voort , alles gelyk (laande,

kan groeijen , doch geen nieuwe voortbrenging

en onderfcheiden Lighaam uitmaake, ten zy de-

zelve van het Mannetje de Schorsagtige ontvan-

gen hebbe, welke niet agtervolgen kan, als het

Merg tot eigen Zaaden gevormd moet worden.

Hier zal ik een zeer aanmerkelyk Voorbeeld

aanroeren, 't welk wy ziert in de Gratn'ma Vivi-

paruy die de Mergagtige zelfflandigheid van de

Spruit met een onafgebroken Schors bedekken^
als het Zaad in de Plant zelve uitbot, en daarom

geen Mannelyke S:ofvezelen behoeft ; doch ver-

volgens gefprooten zynde afvalt , even als een

Takje met zync Knop.

7. Dat de Schorsagtige zelfftandigheid van 't

Mannetje oorfprongelyk zy, is uit de gedagte on-

natuurlyke Geboorten baarblykelyk : dewyl dc-

zelven, zo in Planten als in Dieren, voor 't uit-

wendige altoos naar den Vader, voor 't inwen-
dige naar de Moeder zweemen. Want als hec

IX. Deel. Zaad
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Zaad niet meer deed dan de Moederlyke Spruic

bezielen , zou van den zelfden voortceeleode Va-

der altoos een dergelyk Kroolt ontdaan : doch nii

isj als wy gezegd hebben, het uitwendige den

Vader gelyk.

8. Thans biyft over , dat de Phyfiologiften on-

derzoeken, wat het Mannetje toebrenge, op dat

daar uit het gene tot dcrgelyke figuur. Vaten,

Ingewanden van het Jong vereifcht wordt, fprui-

ten moge. Als ook op welk een wyze het IVÏerg

gebragt worde tot de Eijcrftokken (Qvarïa).

9. Ondertuffchen fchynt het een onvermyde-

lyk Gevolg te zyn, dat het Eerfte Beginzel der

toekomende Vrugt niet gelegen zy in de Vader

alleen, noch in de Moeder nlleen: maar dat van

de Ouderen ieder het zyne toebrenge ; de Moe-

der tot de Mergagtige , de Vader tot de Schors-

agtige zelfftandigheid.

10. Van een Moeder derhalve, die gezond isj

komen kragiiger Dierlyke werkingen , van een

gezonden Vader ftcrker Levenswerkingen voort

:

welke Waarnecraing een nieuw Licht zal gee-

ven (jn Diaictias) in de beftuuring van den Le-

vensregel.

iï.

Het



IlÊT MISBRUIK
V A K D E

HECHTINGEN
DER

WONDEN,
IN DE HEELKONST,

AANG E WEEZEN
DOOR DEN Heer

P I B R A C,
Lid van de Koninglyke Akaiemie der Heelkunde

van Paryi,

{Mevi. de VAcad. Royale de Chirurgie, Tom. III. p, 408,^

III. Afdeelimg (*).

JVondtn aan de Totisr.

MËn heeft aan de Hechtingen , in byna alle

Gevallen , de voorkeur gegeven gehad,

boven de andere Middelen van Hereeniging , om
dat

(*) ['t Begin van dit Vertoog vindt men in 't voor-
gaande Deel of hatft uitgegeven Sti;k]e deezsi Ferbande-
iingen, bladz. 577.]

iX. Deel,
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dat het akoos gemakkelyker was , daar van ge-

bruik te maaken, dan zyn Geeft, in mjoeielyke

Omiiandigheden, in te fpannen tot het uitvinden

van een Verband, het welk, op een nieuwe ma-

nier, aan alle de oogmerken van de Natuur en

Konfi. voldeed. Ambhosiüs Pare, de eerftc

Authenr , die uitdrukkelyk gefproken heeft van

de behandeling der Wonden van de Tong, brengt

drie Voorbeelden by van zodanige Kwerzuurt-'i

,

waar in hy de Hechting, met een gevvenfclueit

uitflag , heeft werkftellig gennakt. De Tong
was, door vallen op de Kin, tuiTchen de Tan.

^en bekneld en dus gekwetft geraakt. Deeze

groote Praktizyn beveelt de voorzorg aan , van

de Tong met een Doek vaft te houden , op dat

dezelve niet ontglippe terwyl de Hechting, van

boven en van onderen, wordt gedaan ; gelykdit,

inderdaad, noodig is, wanneer men deeze Ope-
ratie meent te moeten doen , en dat de gchccle

dikte van de Tong, in een groote uitgeRrektheid

haarer breedte , doorgefneeden zy. Nicttegen-

ftaande deeze voorzorg , egter , komt my de'

Hechting hier zeer bezwaarlyk in 't werk te (lel-

len voor , indien de Wond maar wat van de tip

afftandig is: ook wanhoopte Pare niet dat men
t'eeniger tyd een beter Middel tot Geneezing uir

zou vinden. De Kuur, die ik, in een Geval van

deezen aart , heb in 't werk gefield , fchynt my
een plaats te verdienen in dit Vertoog. Zy is

natuurlyk verkriogt aan riiyn Gevoelen, noopens

de
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de vevwerplykheid der Hechtingen, en zy zal de

moö^lykheid bevedigen van de Hcreeniging van

Wonden, die men miffchien anders niet gelooven

züUjdac door middel van 6en Verband iiercenigd

konden worden.

Negende Waarneeming.

Een jonge JufFrouw, die, van haare Geboorte

af, aan de Vallende Ziekte was onderhevig ge-

weeft , heeft 'er verfcheide Vlaagen van : zy is

omtrent negentien Jaar oud : vier Jaaren geleeden

wilde het geval, dat, in een ftcrkc Vlaag, haar

Tong, diezig, omtrent ter langte van een Vin-

gerbreed, tulTchen de Tanden bevondt, fchuins

afgefnceden vverdc tot omtrent aan den rand van

de regeer zyde toe. De Tanden bleeven gefloo-

een , en dat gedeelte van de Tong hing byna op

die Kin : het waggelde door de Stuipen en flin-

gerde van de ecne naar de andere zyde. Gehaald

zynde van de Ouders, die door dit Toeval ver-

fchrikt waren, poogde ik in 't eerft, vrugteloos,

den Mdfld met een Lepel te openen: deByftaan-

ders konden zelfs , met al hunne kragten , het

Hoofd niet ftil houden. De Scuipagtige bewee-

gingen waren onverwinnelyk: ik vreesde altoos

en had reden om te vreezen , dat de Tong verder

afgcfnecden mogt raaken ; gelyk 'er Voorbeelden

van zyn, door dergelyke Toevallen.

Tk haafte my dan, om een Houtje klaar te maa-

IX. Deel, E ken.
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ken, daar ik de gedaante van eene Wig aan gaf^

en, na eenige poogingen, kwam ik zo ver, van

het tuffchen. de Tanden te krygen aan de regter

zyde, alwaar het ftuk van de Tong nog vaft was.

Ik bragt het in den Mond ; doch het werdt 'er

twee- of driemaal uitgcftooten door het Schuim,

't welk de Lugt met de Uitademing naar buiten

dreef. Om dit Ongemak voor te komen, deed

ik een ftuk Linnen dubbeld neemen , en hetzelve ^

als een Kompres, overdwars tuffchen de Tanden

leggen; 't welk de Byftaanders uitvoerden; ge-

duurende dat ik met myn Houtje den Mond een

weinig open hield ; welke zorg ik aan niemand

durfde betrouwen. Toen beval ik een Kurk door

te fnyden ^ om die tuffchen de Tanden te plaat-

zcn. Men ftak de eene helft tuffchen de Hoek-

tanden, en de andere werdt zeer ver tuffchen de

Kiezen gebragt: 't welk den dienft vervullen kon

van het Houtje, dat ik weghaalde.

Dit Handwerk vermoeide my zeer, om dat

de Stuipagtige beweegingen aanhielden. Zy duur-

den nog langer dan een half Uur, maar het Wind-

zcl-rolletje , overdwars geplaatft, hadt het byhan-

gende gedeelte van de Tong in de Mond gehou-

den. Toen dagt ik, om dceze Juffrouw de Pyn

te befpaaren , welke de Hechting haar zoude ver-

oorzaakt hebben, en deed een Beursje van fyn

Linnen maaken , dat in fiaat was om de Tong

naauwkeurig te bevatten : (zie Plaat LVL
Vig, i en 2.) en ik vond ccn Middel uit, om

het-
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hetzelve op zyn plaats te houden , door liet te

hechten aan een Koperdraad a, a^ dat onder de

Kin orngehoügen was , en 'c welk men gemakke-

lyk vaft kon maaken met twee Linten i', b^ b,

flgterbec Hoofd om gebragt , en op 'c Voorhoofd

geftrikt, omtrent in de gedaante van een Kindoek

aan een Nonne-Sluijcr. Men zal de plaatzing van

dit Werktuig beter uit de Afbeelding , dan uit

de Befchryving, begrypen kunnen. F/^. 2 ver-

toont de Tong in het Beursje, en Fig. 3 het In-

ftrunienc op zyne plaats aangevoegd. Niets is

gemakkelyker dan deeze geringe Toeftel, om de

Wonden van de Tong te doen hereenigen , eii

dit Lighaamsdeel in bedwang te houden, zonder

dat men de minfte verplaatzing behoeft te vree-

zen. Ilct zal den Lyder voordeeliger en den

Heelraeefter gemakkelyker zyn , tot denzelveii

toevlugt te neemcn, dan tot de Hechting.

De Wond, daar ik hier van fpreek
,
genas in

weinig tyds. Ik had dezelve niet gefomenteerd

dan met Wyn , waar in ik Honig van Roozen had

doen fmelten , en waar mede de Lvderes , van

tyd tot tyd, zig den Mond fpoelde. Schoon d»

Geneezing, ten einde van agt Dagen, volkomen

was , deed ik haar dit Verband nog tien Dagen

aanhouden, tot grooter veiligheid. Het Linnen

Beursje, wel bevogtigd zynde, wierdt doorfchy-

nende, en gaf gelegenheid om den toeftand van

de Wond te zien. Indien zig al eenige Vuilig-

heid in hetzelve mogt vergaaren , is 'c gemakke-

IX. Deel, E a Ijfe
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lyk het te zuiveren niet een Penfeel in Honij-

Wyn gedoopt, en door dit Middel de Wond al-

tyd zuiver te houden.

Agttien Maanden na haare Gencezing hadt die

zeilde Perfoon een nog fterker Vlaag van de Val-

lende Ziekte , waar in zy haar Tong, byna op

de zelfde plaats, afbeet. Dit Toeval gebeurde

's nagcs : ik werd 'er by gehaald , en de eerfto

Proefneeming was my al te wel gelukt, om niet

het zelfde Pad te houden, 't Gevolg was ook

eveneens; maar, voor de Geneezing, kreeg de

Juffrouw wederom een Vlaag , en men wierdt ge-

waar, dat de Tanden toen, door de Stuipen, niet

op elkander gekneld werden. De Gouvernantes,

die de Patiënt nooit uit het oog verliezen, my
verzekerd hebbende, dat zy dikvv'ils den tyd zeer

wel wiften , wanneer de Vlaag zou aankomen,

zo beval ik haar , in die Omllandigheden , den

Muilband aan te doen , en zelfs denzelven alle

nagten, by voorzorg, te zetten, om zulke Toe-

vallen voor te komen. Sedert men die oplettend-

heid heeft gehad , wordt men met verwondering

gewaar, dat in de Vlaagen, die zeer menigvuldig

zyn , de Tanden niet meer op elkander fluiten,

en dat men düs zig, uitdien hoofde, voor ge^n

Toeval behoeft te bekommeren. Zou men geloo-

Ven kunnen , dat de Muilband oorzaak ware van

die uitwerking ? De uitkomfl: fchynt zulks te

.bewyzen ; maar geen Natuurkundige reden ver-

licht my omtrent een zodanige kragt, en ik zal

myn
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jnyn tyd niet fpillen met Qiffingen , om hem die

Eer toe te eigenen. Het is voor 't minfte waar,

dat dit Werktuig zeer nuttig zal zyn , indien men
'er , in het ,door my aangehaalde Geval

, gebruik

van maaken wil: te weeten tot hereeniging der

Wonden van de Tong. Ik heb het met geetj

ander inzigt voorgefteld.

IV. Afd'eeling.

Bviarje Wonden van de Keel,

Deeze Kwetfuuren verdienen dat men *er uit-

^rukkclyk gewag van maakc in een Vertoog, 'e

welk gefchikt is om het misbruik der Hechtingen

te beftryden. De geheele Wereld zal toeftaan,

dat de plaatzing van het Deel genoegzaam zy , oni

de Lippen van dceze fbort van Wqnden aan elr

kander te brengen ; maar , indien het tegenftry-

dig gedrag niet berispelyk getoond wordt te zyn,
door Voorbeelden , die in 't oog loopen , zal de
goede manier van Behandeling niet dan bezwaar-
lyk in Praktyk zyn te brengen. Wy liebben

biyken genoeg van de verderflyke traagheid, mee
welke de goede Grondbeginzelen ingang krygen

'

by Menfchen, die voor-ingenomen zyn met ze-

kere manier van werken in eenige punten of on-

oplettende ter bevordering van hunne Konft, Ma-
GATUS en Septalius hadden zig, in Italië, aange-

kant tegen 't gebruik der Steekwieken en het vol-

{troppen der Wonden ; hun Gezag kon de menig-

1%, Deel. Eg ic
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te niet overhaalen van Praktizyns, aan een oude

gewoonte verdaafd. Nadat 13ELLosTE,door hec

overwcegen van vcrfcheide Ondervindingen, ver-

zekerd geworden was van de kwaade uitwerking

der Stcekwieken , fchreef hy een voorcreftelyk

Werk tegen 'c gebruik dcrzelvcn : zyn yver,

hoe verlicht hy ook ware, hadt niet al de vrugt,

welke hy 'er zig van beloo.ven raoeft: cenige Heel-

meefters hebben niettemin aangehouden de Won-
den hard te verbinden en de Heer Garengeot
oordeelde zig verpligt tegcfi die gewoonte uit te

vaaren en derzclvcr Opvolgers, byna mee naam

en toenaam, te |)eli:raflen, om hun, als 't ware,

een foort van Uefchaamdheid te doen krygcn, van

zig overgegeven te hebben aan een kwaade Prak-

tyk , die met zo veel reden, door de goede Aii-

theuren, was uitgejouwd.

't Zy my ge&orlofd de zelfde Vryheid te ge-

bruiken aangaande het misbruik der Hechtingen

in de dwarfe Wonden van de Keel. Het eerfte

Deel der Memoriën van de Koninglyke Akade-

mie der Heelkonft bevat omtrent dit Geval drie

Waarneemingen, welken ik tot een Onderwerp

van myne Aanmerkingen verkiezen zal. Myn
oogmerk is niet , om de Autheuren te berispen

over het gedrag, dat zy gehouden hebben ; aan-

gezien zy daar toe geregtigd waren door 't ge-

bruik, en door de Wetten, vaftgelleld in navol-

ging van de groote Mcefters: maar het is daarom

ïiiet te minder zeker, dat zy de Hechting zo

vrug-



DER Wonden, in de Heelkonst. 7-1

vrugteloos geprakcizeerd hebben , als dezelve aan-

gepreezen isgeweeft; 't gene wy zien zullen ui-5

hun eigen Verhaal.

In de eerftc van deeze drie Waarneemingea

(*") wordt gefproken van een Man , die met een

Scheermes zig een Wond aan het voorfte van de

Keel gemaakt hadt, welke zig overdwars van d?

uitwendige Strot-Ader der rcgter zyde tot aan

die der flinker zyde uitftrekte , en het Strotten-

hoofd was in die zelfde ftrekking doorgcfneeden.

Hier was de ecrfte intentie van den Heelmecller

de hereeniging van de Wond. Hy bragt 'er de

Lippen van aan elkander , en hielde ze op haar

plaats door eenige Steeken van de tuflbhengefnce-

de Hechting (Suture cntrecoupée ; het zyn de eigen

termen van de Waarneeming,) en een Verband,

dat de Kin naar de Borft dwong , om op allerley

raooglyke wyzen de Hereeniging der van een ge-;-

fcheiden deelen te bevorderen. Daar kwamen
Toevallen , die noodzaakten de Sceeken der Hech»-

ting, op den derden Dag, los te fnyden^ en men
verkreeg de Geneezing door het Verband, I*

houd my verzekerd , dat dit Verband alleen ge-

noegzaam zou ge weeft zyn, en dat de Hechtin-

gen onnut waren tot de Hereeniging. Waaronj

zal men den Patiënt kwellen met nuttelooze Qpe-

raticn, ai kon 'er zelfs geen Toeval uit Qntftaan?

De

(*) M:m. de l'^cad. Royale de Chirurgie. ToM.I. p, 57Ö.

[In het vertaalde Nederd. Werk. II. D. bladz. 20^^]

IX. Deel. E 4
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De tweede Waarneeming volgt op de gene,

daar ik van gefproken heb; 't Geval was byna

eveneens ; men bragt de Bekleedzclcn aan elkan-

der: men maakte vier Steeken der tuffchengefnee-

den Hechcing , daar in , zo men voorgaf, niets

begrypende dan de Huid en Spieren. De Wond,
gelylverwys de Autlieur van deeze Waarneeming

voorzien hadt
,

gaf een rykclyke Dragt door

de tiiiTchenwydte der Steeken: hy voegt 'er by,

dat aan de onderlle Lip van de Wond een opfcheu-

ring was, die een Beurs of Zak maakte, waar

in de Etterende Stoffen zig vergaarden. De ge-

héele Toeftel werdt gehouden door een Verband,

'c welk, door het Hoofd voorover te dwingen,

diende, om de van een gcfcheiden Deelen naby

elkander te houden. In dit Geval zyn de vier

Hechting-fteeken , die niet begreepen dan de Be-

kleedzelen, zekerlyk overtollig geweeft. Deeze

Aanmerkingen zyn noodig, op dat niemand iteu-

re op 't Gezag van deeze Omftandigheid, welke

riet weezentlyk behoort tot het oogmerk van den

Akademift, die van deeze Waarncemingen in zyn

Vertoog heeft gebruik gemaakt , om te denken ,

dat men zig naar deeze Praktyk behoort te fchik-

ken.

De Heer Garengeot werdt gehaald by een

Man , die zig met een Scheermes een grooto

dwarfe Wond 5 agc Vingerbreedten lang, ge-

maakt

(*) fbid. p. 588, [en i» 't vertaalde Werk b!adz. ZJj.j
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maakt iiadt tuffchen het, Schildswyze en Ringswy-
ze Kraakbeen : het bovenfte deel van de Lugtpyp
was geheel ; de Slokdarm meer dan ter halver

breedte; alle Spieren aan de Keel, en de flinker

uitwendige Strot-ader t'eenemaal afgefneeden.

Het van een fcheiden van alle deeze Spieren maak-

te , dat het Hoofd van den Gekwetften zeer ag-

terover hmg, en de Lippen van de Wond ver af

waren van elkander. De Heer Garengegt
oordeelde het niet raadzaam, de Hechting aan

deeze Wond te gebruiken; hy dagt dat het enke-

le Vereenigend Verband, 't welk het Hoofd voor-

over dwirgen kon
, genoegzaam zoude zyn om

'er de Hereeniging van te bezorgen , en dus werdc
de Patiënt, in agttien Dagen, tot Geneezinge
gcbragt.

De Heer Tulpius verhaalt ons, in de Vyf-
tigfte \^ aarnecming van zyn Eerfte Bock , de
Hiftorievan eenjongman, die, uit mistrooftigheid,

zig zelf het Leven beneemen willende, de Kraak-
beenderen van de Lugtpyp doorfneedt: de Chi-
rurgyn , die hem kwam verbinden , haafte zig

met eenigc Hechting-lteeken te maaken, aan de
kanten van de Wond ; maar de Jongman fcheur-

de, in zyne doldriftigheid, de Hechting zo on-
gelyk af, dat het byna onmooglyk ware , die re

herftellen. Hy befloot dan , eindelyk, de Lip-
pen flegts aan elkander te brengen , en, 'er een
Kleef- Pleifter op gelegd hebbende, hadt hy ?.c

genoegen van de Wond in eene Maand gecicatri-

JX> Dexl. e 5 zeerd
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zeerd te zien , fchoon 4e Gekwetfte verfcheide

maaien had gepoogd om de Wond weder op te

fcheuren en derzelver Hceling, zo veel hy kon,

getragt had te verhhidercn.

V. Afdeeling.
De JVonden der Peezen,

Pe Pees-Hechting is wel hy de Ouden in ge-

bruik geweefi:., doch de kwaade Gevolgen van

deezc üperanc hebben dezelve doen verwerpen,

en zy is zodanig agter den bank geraakt , dat de

verbetering van een Naald, welke de Heer Bien-

AiSE daar toe hadt uitgedagt en gefchikt, niet

in ftaat gcwceft zy, om deezc Operatie weder in

trein te brengen. De Wonden der Peezen , 'c

zy' Uitllrekkers , 't zy Buigers van de Hand en

Vingeren , hereenigen zig door de enkele plaat-

zing van het Deel , wanneer die door een behoor-

lyk Verband geholpen wordt. Ook zal het Werk-

tuig van den Heer Petit, tot Herceniging van

de Pees van AchiUes, ten allen tyde, door zyne

nuttigheid, de Loffpraakzyn van deczen vermaar-

den Praktizyn, wien alle de Ongemakken, ja,

ik durf wel zeggen, Gcvaaren van de Hechting,

in dit Geval , door en door bekend waren ; zo

wel als de nuttigheid van een Verband, 't welk

«en Voet onverandsrlyk uitgeftrekt en den Schen-

kel geboogen houdende, de terugtrekking van de

Kuit- en Zool Spieren, benevens de werking van

der-
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derzeïver Antagoniften , belet, 't Is dan het Ver-

band alleen, 't welk de verderflykc uitwerking

gen van een Hechting aan de Pees van Achilles

voorkomen kan , en het Verband moet alleen eri

op zig zelve genoegzaam zyn , dcwyl 'er de Dee-

len door in eene nadering gehouden worden , wel-

ke de Natuur toelaat hun vaft te lymen.

De Heeren Am douillé en Sereis hebben,

door middel van 't Verband, de Hereeniging be-

merkt van een Pees van Achilles, die overdwars

t'eenemaal was afgcfneeden, en dit Middel, waar-

van men zo veel andere Voorbeelden heeft , is

hun volmaaktelyk gelukt.

VI. Afdeeling.
V^H de Wonden h *t alsetneen.

Volgens dit Beginzel, waar van de Reden en

Ondervinding de grondflagen zyn , kan men oor-

deel vellen aangaande de nutteloosheid der Hech-

tingen in byna alle Wonden. Indien dezelven

in de Spieren plaats hebben 5 hoe dieper de ver-

deeling zy, hoe meer men te vreezen zal !ieb-

ben, dat de Hechting haarc uitwerking mifrc,en

dezelve zal, zekerlyk , zo menigmaal mankec-

ren , als de terugtrekkende Werking dcczer

Werktuigen door het Verband niet zal verhin-

derd worden. Indien 'er niets dan de Huid en

de Vetrok gckwetft zy, kan men iii de famenhou-

éende Pleifters en zorgvuldig aangelegde Wind-
IX. Deel, zeleiï



7(5 Het Misbruik van de Hechtingew

zelen alles vinden , wat tot de Herecniging der

van één gefchcide Dcelen wordt vereifcht. .

Ik wil wel niet ontkennen , dat de Hechting

fonuyds van goeden uicflag zygeweell; maar daa

vraag ik, ofmen niet hetzelfde voordeel zou kun-

nen eijangd hebben, zonder de Hechting te gebrui-

ken? Dit is het gene men zou moeten kunnen

ontkennen, om de noodzaaklykbeid der Hechtin-

gen vaft te Hellen , waar van wy anders de On^
gemakken, zelfs in de eenvoudigfte Gevallen,

gezien hebben. Inderdaad , de Fluid en het Vet,

welken de Lies van den Draad influit, ontfteeken

zig;daar komt een Zwelling, die van Fyn worde

gevolgd : de Aderlaacingen en allermeeft verzag-

tende Middelen doen niet altoos deeze Toevallen

bedaaren : men ziet door de Gaten s vveiken de

Naald gemaakt heeft , dienende om den Draad

doorgang te geeven , een Etterige StofFe uitko~

men: men vindt zig genoodzaakt om den Draad

al'tcfnyden en uit te haaien: als men het in ty ds

doet en de Declen door een bchoorlyk V^erband

te famen gevoegd gehouden worden, zal de Wond
geilootcn blyven , maar ingevalle men te veel draak

intt het wegncemen van de Hcchcing-fteeken,

breekt zy weder open. De Draad was een vreemd

Lighaam , dat al de wanorde hadt veroorzaakt i

nnaawlyks is het weggenomen of de rufte wordt

herüeld. Men maakt geen nieuwe Hccluing: 'c

Verband bezorgt de Hereeniging der Lippen van

de Wond j welke Herpcniging men ondervindt

niet
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nkt vertraagd te zyn, dan door de Ongemakken

,

welken de Hechting voortbragc; door de nieuwe

Wonden, welken de Naaide gemaakt hadt ; als

ook door de knelling en rukking der Deelen , die

in de Lits van den Draad begreepen zyn; door de

zwelling van de Huid en het Vleefch. Om kort

te gaan , weinige Praktizyns worden 'er gevon-

den, die, hoe zeldzaam zy ook de Operatie in

'c werk geftcld, zig niet dikwils genoodzaakt ge-

vonden hebben , de Sceeken af te fnyden tot het

doen bedaaren van de Toevallen, zelfs in Kwet-

zuuren van het kleinfte belang, 't Gene ik hier

te berde breng , is niet de uitwerking van een

Vooroordeel , 't welk altoos de Voorwerpen ver-

droot ; 't is de Ondervinding , die my uit den

droom geholpen heeft. Ik heb de Hechting in 't

werk gefteld, en 'er niet altoos de voordeden van

getrokken, die ik my 'er van beloofde. Ik zal

niy te vrede houden , met, daar omtrent, alleen-

]yk de twee volgende Waarneemingen by te

brengen.

Elfde Waafneemin^.

De Heer Ridder van , Brigadier van

des Konings Armeen , kreeg een Houw met eea

Sabel , door welke hem de Neus in het Kraak-

beenige gedeelte j en de Wang overdwars, toe

aan het Oor toe, doorgefneeden werdt. De Neus
hing nog aan het middelfchot der Neusgaten, digc

by de Bovenlip: de Houw was in het Kaakebeen

IX. Deel. door-
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doorgegaan. Tot hulp van den gckwetftefi geroe-

pen zynde, volgde ik het gewoone gebruk, maa-

kende verfcheide Hcchting-ftccken. Mr. Gue-

RiN, de Vader, was daar by tegenwoordig. Eors

zeer aanmcrkelyke Zwelling kwam by deeze

Kwetzuur, beflaande de gehecle Wang en het

Oog aan die zyde, met OntftceKing en Pyn. Drie

Aderlaatingen , in veertien Uuren tyda gedaan,

namen de vermeerdering van deezc Toevallen niet

weg; zo dat ik my gedwongen vond, de Stee-

ken los te fnyden j en toevlugt te ncemeu tot een

ordentlyk Verband. Deeze Behandeling deedc

de Pyn bedaaren : 's anderendaags, by de opnee-

ming van het Verband, bevond ik dat de Ont-

fteeking verdweenen was, en de Zwelling veel

verminderd. De Wond werdt op de eenvoudig-

fte manier behandeld , en genas zeer fpoedig.

Ik heb opgemerkt dat zig in het gebruik van de

Hechting, welke gcfchiedt tot Hereeniging van

ée Wonden des Aangezigts , in de tuffchenwyd-

ten der Steeken een harde , verhevene , AVrong

formeert, welke een langen tyd werks heeftom

neer te flaan. De indrukking van den Draad

blyft in de Huid, en men draagt z'yn geheele Le*

ven de onuitwisbaare merktekenen van de Hech-

ting. Het Verband bezorgt een zagter en vaar-

diger Geneezing, en laat minder mismaaktheid na-

blyyen.

Twaalfde
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Twaalfde Waarneeming.

Toen ik Chirurgyn Majoor was van het Ko-

ninglyk Regiment, kreeg een Dragonder uit de

Kompagnie van Mr. de Flamenville, dies-

tyds Kapitein in dit Regiment, by nagt, in liet

Wagthuis, een Houw met een Sabel, die hem
de flinker Armlpier , genaamd Deltoides , over-

dwars affneedt. Mr. Alexandre, Chirurgya

te Ryflel in Vlaanderen , daar wy in Bezetting

liigen , verbondt hem en maakte vier Hechting-

fteeken. 's Anderendaags , met het aanbreeken

van den Dag, werdt de Gekwetfte naar de Ka-

fernen gebragt , en aan myne bezorging overge-

laten. Ik vond hem met hevige Pynen, en Scuip-

agtige beweegingen in de Arm
,
geplaagd : ik haalle

my om de Steeken los te fnyden , en op 't oogen-

blik vondt hy verligting : ik leid 'er Kompreflen

op, in frifch Water gedoopt, die door het Ver-

band gehouden werden. Den Arm bragt ik ih

een bekwaame plaatzing , op dat de Lippen van

de Wond naby elkander blyven mogten , en , met
die oplettendheid voortgaande , had ik het ge-

noegen van deeze Wond te geneezen , zonder

eenig Geneesmiddel daar toe te gebruiken , en

zonder dat de Patiënt eenig Toeval onderlievig

werdt.

IX. DtEj^ B »-
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Besluit.

Zie daar, buiten twyfel, Voorbeelden genoeg,

om te bewyzen , dat de Hechtingen niet .altoos

het Oogmerk beantwoorden van den Heelmeeftcr,

en dat zy zelfs aan de fpoedige Hereeniging na-

deelig zyn. Dit Gevoelen, egter, is niet een-

voudiglyk gegrond op eenige byzondere Waar-

neemingen en Ondervindingen : men vindt zig

geregtigd om het te omhelzen door het onderzoek

zelf van de "Gevallen, door de Authcuren byge-

bragt, die de Hechting niet hebben aangeraden,

dan om dat zy het gebruik daar van aangenomen

vonden door de gevvoone Prakt yk. Niets ftrydc

jneer tegen de vorderingen van de Konfl: , welke

zig nog in de Wieg bevinden zou , indien onze

Voorzaten de gevaarlyke of nuttelooze Gebrui-

ken niet hadden afgefchaft , naar maate dat de

voorkomende Gevallen en Ontdekkingen hun ver-

lichting gaven omtrent de gebrekkelykheid der

Grondbeginzelen , waar op zy hunne Behande-

ling geveftigd hadden.

Ik weet al wat men zeggen kan ten voordeele

van de Hechtingen , doch nooit zal men 'er eene

zo wel beredeneerde, zo gegronde Verdediging

,

die ook van zo veel gevolg zy , van raaaken , dan

welke wy leezen by Ambrosius Pare, om
de kragrdaadigheid van het toebinden der Bloed-

vaten, in de Afzetting der Ledemaaten, te ftaa-

. ' ven :
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Ven: niettemin doet het gebruik van de Eiken-

Zwam , inde Prakcyk weder ingevoerd j byna

iedereen alliappen van deeze toebinding. Ik

nreen , dat men het zelfde gedrag behoort te hou-

den ten opzigt van de Hechtingen. De Geeft

vantegenfpreeking en. het Vooroordeel zouden

niettemin het gebruik daar van handhaavcn kun*

nen , en de Voordeelen^ die men van dcrzelver

verwerping kreeg, over 't hoofd doen zien. Ik

herhaal het: men zoude naauwlykseenigen voort-

gang in de Weetenfchappen en Konften raaaken

,

indien men zig hardnekkig bepaalen wilde om de

gebaande Wegen blindelings te volgen. Wy
hebben, in de Afzetting van de Kanker der Bor-

fteni de dubbelde Litfen van Draaden, die met

een Naald kruislings onder het Gezwel door ge-

ftoken waren, zo wel als den Tang van Helve-
Tius, dien men in plaats van deeze Litfen hadc

willen ftellen
,

geheel verbannen. Deeze voor-

bereidende Middelen maakten een Operatie uit ^

welke byna even zo Pynlykwas, als de Afzet-

ting zelve. Ik zal niet meer dan deeze Voor-

beelden aanhaalen , om te doen zien y met welk

een gevolg de hedendaagfe Heelkonft zig toelegt

om de Pynen te verminderen , die van de oude '

Manieren van Opereeren onaffcheidelyk waren.

Ik wil my geenszins tot V^etgeever opwerpen

;

maar het Onderwerp, dat ik thans behandel, laat

my toe den Arbeid te herinneren van die groote

ÏVIannen , welker navolger ik niet zyn kan , dan

3X. Deel. F door
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door myn iever te toonen voor de volmaaking van

de Konft.

Myn voorneemen is niet , de Heelkonft te

berooven van een Middel van Geneezing , be-

kragtigd door het Gebruik, dat 'er de bekwaam-

rfte Hcelmeefters , met een goeden uitilag , van

gemaakt hebben. Ik heb geen oogmerk , om aan

de Heelkonft iets te ontneemen, maar ik prys,

by voorrang , de ordentlyke aanlegging van een

Verband aan , om de Wonden te hereenigen

,

4;n dit in plaats van de Steeken met Naalden ,

•die Pynlyk zyn , aan Ongemakken onderhevig ,

en , zelfs wanneer zy wel flaagen
, geen ipoc-

diger Geneezing bezorgen, dan een welgemaakt

Verband. In de Gevallen zelf, die men met my-

-ne Grondbeginzelen ftrydig zou kunnen agten

,

vind ik de kragtigfte bewyzen ten voordeele van

jdezfilven.

Een myncr Konfrateren heeft my een Tegen-

werping gedaan , daar ik reeds by voorkoming

op geantwoord heb , maar welke het niet on-

raadzaam is hier by te brengen , tot nader ver-

klaaringe. Het werdt my van hem toegeftaan,

dat het Verband zou kunnen gelukken tot Her-

«eniging van een dv/arfe Wond aan de Uitftrek-

kers van het Scheenbeen , in een Voorwerp van

jwaalf tot vyftien Jaaren oud; maar hy ftelde,

tiat ik my niet vleijen raoeft met een dergelyk

Gevolg in een fterk , vlug; Man , en dat , in die

geval, de Hedïting onontbeerlyk ware, om de

.' : van
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tan édn gefcheiden Declen ce brengen en te hou^.

den op hunne.natuuxlyke plaacs.

W y hebben reeds bewe>^zen , dat hoe meer

Deelen 'er te vatten zyn , hoe grooterderzelver

pooging zy tegen de Lufen van den Draad. Irr

het onderllclde Geval zal j om die reden , de Hech-

ting veel ligter mislukken ; haar Gebruik zal ^

derhalve, nog minder gunftigzyn, dan in andere

Oraftandigheden ; niers is 'er , dan de plaatzing

van het Deel , en de ordentlyke aanvoeging van

de Kompreffen en 't Verband, welk zig kan aan-

kanten tegen de werking der Spieren, die zo veel

te fterker zal zyn, als het Onderw.erp meer vlug-

heid en kragten heeft. Indien^ nu, het Verband

alleen deeze goede uitwerking kan bezorgen, zon*

der welke de Hechting fchadelyk zou zyn, dan'

is het niet mooglyk het overtollig gebruik det

Hechtingen te billyijen.

Voor 't overige: dit is geen 'nieuw LeerRukj

het is geen inbeeldig Scelzek 't is een Gevoelen,

waar van verfcheide groote Mannen de Waarheid

gekend, en daar zy de Getuigeniffen van in hun^'i

ne Schriften nagelaten hebben. Ik zal hier niet?

toejuichen aan de fchandelyke benaamingen, waar

mede Paracelsus de Voorftanders van de Hech-

ting beftempelc. „ De Natuur, zegt hy, die tot

j, de Geneezing voortgaat op eene zagte én on-

» pynelyke wyze , fchrikt om onder de Handen

„ te zyn van deeze Barbaaren , die de Wonden
j, toenaaijen : de Hechtmg is oneigen aan de

IX, Dekl» f » Konftj
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„ Konft : zy is oorzaak van Pyn , Ontfteeking en-

„ droevige Toevallen ". Die Artikel verdienc by

den Autheur gelezen te worden en 'c isgefchree-

ven raet alle wellpreekendheid, welke de fterkfte

verontwaardiging aan de hand kan geeven.

Belloste, een groot Voorftander van die zelf-

de Leer, fterkt zig met het Gevoelen van Fabuic^

AB Aquapendente, door wien de Hechtingen in

de Kwetzuuren des Aangezigts worden afge-

keurd , en die 't gebruik van Kleevende Windzels

voorfchryft, om de mismaaktheid te vermyden.

Ik zal dit Vertoog niet tragten te doen uit-

dyen door uitheemfche aanhaalingen. Ik zal het

befluiten met eenige Waarneemingen , die my
door verfcheide Leden van de Akademie zyn me--

degcdeeld , noopens de Hereen iging der Wonden-

door 't enkele behulp van een Verband.

Dertiende en Veertiende Waarneeming.

De Heer Desmont heeft zig daar van met deiï

aller wenfchelykften uitflag bediend tot Hereeni-

gingvan een zeer aanmerkelyke Kwetfuur, door

welke de Kuit- en Zoolfpieren , overdwars , af-

gefneeden waren. De Heer de Grammont gaf

aan de Akademie het omftandig Berigt van eenc

Wond aan de Neus, zodanig gefchied dat een-

Lap daar van op den Mond viel: ' hy oordeelde

het, niettemin, onraadzaam de Hechting te doen:

een ordenrlyk Verband was tot de Hereeniging

g.enoeg;z,aam.

Ein-
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Eindelyk , indien deOntfteek:ing,Pynen en ani-

4ere Toevallen , die op de Hechting kunnen vol-

gen , dezelve, gelyk dit zeer dik wils gebeurt;,

Boodzaaken los te fnyder, ora zwaarder Toeval-

len te voorkomen; of, indien de Steeken zyn

uitgefcheurd, en dat men , by de afpeerjiinge van

't Verband, de Wond gaapende vindt: ik vraag

de Voorfianders van de Hechtingen
,, wat zy in

zulk een Geval doen zullen ? Zy zullen geen nieu-

we Hechting maaken : zy zullen het Verband in

•'t werk (lellen , en dit Middel zal de Hereeniging

bezorgen. Ik meen aan myn Onderwerp te heb-

ben voldaan, door de voortreffelykheid , welke

de Verbanden boven de Hechtingen hebben, uit

de Reden en Ondervinding aan te tooncn. Ik

iieb de gewoone Praktyk gevolgd en 'er my k waa-

lyk by bevonden : ik nam toevlugt tot een zag-

ter en heilzaamer Manier ; die 'er gebruik' van

willen maaken , zullen , zo wel als ik , 'er de

voordeelighèid en nuttigheid van ondervinden.

IX. Deei. f 3 VER.^



VERTOOG
o V E R D È

OOG-LICHTING,
j

IN DE GENEN, DIE MET DE StAAR
GEBOOREN ZYNJ

rooR DEN Heer

D A V I Ë L,

Ordinair Cbirurgyn en Oculijl mn den KonUig

van Frankryk.

(Journ, de Medec. Cbir. &c. Juin 1762. p. 5?8.)

VErwonderlyk is 't , dat van alle Autheuren^

die over de Staar gefchreeyen hebben, gc-

lyk ook van de genen , die 'er de Operatie op

hebben gedaan , niemand tot nog toe gefproken

heeft van een Staar van Geboorte^ die niettemin

vry gemeen is; alzo ik, geduurende meer dan

twee-^en-dertig Jaaren, dat ik my op de Oogkwaa-

ien te geneezen toelegge
,

gelegenheid heb ge-

had, om deeze Operatie een en-twinrig maal in

'c werk te (tellen: ja, d\irf ik zeggen, met een

goeden uirflag, en zonder dat my daar in het min-

de Toeval bejegend zy.

Een van beiden moet waar zyn : of dat de-

'

a Ocm-
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Oculiften, wien die Ongemak is voorgekonien,het-

zelve als ongeneeslyk hebben aangemerkt , en
niiffchien ook dac zy deszells Geneezing niet heb-

ben durven onderneemen ; of dat de Patiënten

geen vertrouwen genoeg hadden, om 'er zig aan

over te geeven, uit verbeelding, dac een Staar,

daar men mede gebooren is, ongeneeslyk zy. In-

dien de Oculiften , zo oude als hedendaagfche

,

deeze Operatie niet hebben willen onderneemen,,

is daar van waarfchynlyk de reden geweeft, dat,

aangezien dceze Staaren altoos week waren , of

hun zodanig toefcheenen , dezelven , naar hun
oordeel, niet met de gewoone Naald, 'c zy
rond of fcherp op de kant , konden geftreeken

worden ; dewyl het Kryftallyn geen genoeg-

zaame ilyfheid had , om de werking van de
Naald te verdraagen , en deeze ftyfheid af-

wagtende, die nimmer kwam, zal men byge-
volg de Geneezing van zulke Staaren hebben na-,

gelaten.

.
Het kan ook zyn , dat ecnige Oculiden , de

Operatie hebbende willen doen, daar in niet ge-
flaagd zyn , en 'er niets van hebben willen zeg-
gen, om zig niet aan de berisping bloot teftellen.

Waarlyk eene ontydige Eigenliefde en een zeer

verkeerd Gedrag! Want^ is het mooglyk altoos

te flaagen in de Operatiën , die men onderneemt,
inzonderheid in eene zo teere , als die van do
Staar altyd geweelt is, vooral toen men nog geeu

IX. Deel. F 4 ^ea.
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kennis had aan de manier van uiihaalini; van 'c

Kryftallyn ?

De Ondervinding heefc my doen zien, dat men

de weeke Staaren ,
gelylc de anderen, O^ereereii

kan ; dewyl ik 'er twaalf, van zulk (lag, met

de gewoone Naald , en zelfs gelukkig , heb ge-

ftreeken : gelyk men ontdekken zal uit de vol-

gende Waarnecmingen. Egter is't waar, dat de

uithaaling boven de ftryking te verkiezen zy , om

de Staaren van Geboorte te Opereeren, alzo men

dan derzelver rypwording niet behoeft af te wag-

ten.

De een-en-twintig gedagte Staaren , welken

ik ge-opereerd heb, waren akemaal week;, en had-

den de Vliezen zeer dik, doch zeer gemakkelyk

breekbaar: de zclfftandigheid van het Kryfiallyn

geleek in eenigcn naar Water , in anderen naar

Lil of Geley ; in anderen naar Pap of weckc Kaas;

jn anderen , eindelyk, naar een foort van Hoorn,

aan 't agterfte gedeelte uitgehold, maar die ik al-

toos, 'hoewel met een weinig moeite, in het on-

derfte van 't Oog heb neergedrukt , zonder eenig

kwaad gevolg.

Myne zorgvuldigheid was in den eerden op-

flag, wanneer ik myne fcherpc Naald in 't Oog

ftak, (want ik heb nooit een ronde Naald willen

gebruiken;) te beginnen met de opfchcuring

van 't Vlies of Kasje van 't Kryfiallyn, en dcs-

zelfs Lappen , ter regtcr- en flinkcrhand , van een
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te fpreiden : zo 'er dan nog eenige brokjes van

overbleeven ,die verdweenen naderhand, en brag-

ten aan 't Gezigt geen beletzel toe (*).

Hier volgen de onderfcheidende Kenmerken

deezer Staaren, ten opzigt van de gcwoone.

De Oogen der genen , die de Staar van hunne

Geboorte af hebben , zyn altoos in een geduuri-

ge rollende beweeging; ja men kan zeggen, dat

dit het eenige ontwyfelbaare Kenmerk zy, waar

uit men met grond verzekeren kan , dat het Staa-

ren van Geboorte zyn , offchoon maar één Oog
met deeze Kwaal bezet ware.

De Oogen tragten geduiirig naar 't Zien , en

kunnen 'er zig niet op vaft zetten ; derhalve rol-

len deeze Werktuigen onophoudeJyk in de Oog-
hollen , even als die van een Ylhoofdig Menfch.

De meeften van deeze Staaren zitten vall: aan 'c

agterlte gedeelte van de Iris en den Oogappel , ei>

deeze Ring is fomtyds niet volkomen rond.

De genen, die de Staar van Geboorte hebben,

Jcunnen geen Voorwerp in zyn geheel, noch ee-

nige Kleur onderfcheiden: zy hebben aliccnlyk

een verwarde Schaduw van het gene dat men hun
aanbiedt. Deeze Patiënten hebben altoos de ge-

woonte , om de Handen te brengen aan het gene

men hun voorhoudt , zo pa als voor de Opera-

tie; zy zyn het beiaften zo gewoon, dat zy 'er

zeir^

- i*j Vo-jéz ma Lettre dans Ie Mercure de Franse, juillet

Ï749 pi;; 206.
"

'
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zelfs de hebbelykheid van behouden , lang na dat

zy begonnen hebben te zien, na de Operaiie. Ifc

heb 'er een fpreekend bewys van by ray, belan-

gende een van deezc Patiënten, die zig niet af-

Avenncn kan van de Handen ce brengen op de

Voorwerpen s die hem geprefenteerd worden. Zy
fluiten ook byna altoos de Oogen , tegen wil eii

dank.

Ik heb waargenomen , dat de Staaren van Ge-

boorte altyd wit zyn, en de ffieellen oneffen aan

de voorfte Oppervlakte.

Wat de Voorzegging belangt, zyn deeze Staa-

ren my altoos minder gevaarlyk voorgekomen,

dan de gewoonen , na de Operatie. De reden

daar van is zeer eenvoudig, dat, naamelyk, een

Staar, die week is, geen geweld doet, in het

uitgaan uit het Oog , dat dezelve geene fpanning

maakt, noch in de Oogappel, noch in de Iris, en

dat zy den bodem van het Oog niet laftig is

:

daar, in tegendeel, een ftyve Staar, onder heE

uitgaan, zulke geweldige rukkingen veroorzaakt

door den gehcelen Oogbol, dat 'er dikwils zeer

groote Ontfteekingen uit ontdaan , die gelegen-

heid geeven tot een gantfchelyke Vcrzwcering

van het Oog. Dit is my nimmer ontmoet in het

Opereeren der Staaren van Geboorte.

Een zaak, welke ik bovendien heb opgemerkt,

is, dat, onmiddelyk na het neerdrukken of uic-

haalen van zodanige Staaren , de Oogen , die voor-

heen-in een geduurige beweeging waren , zo dra

het
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hÊt Kryftallyn was neergedrukt of uitgehaald j ftil

ftonden, en voorts bleeven de Oogen van deeze

Patiënten bykans onbe'woogen. '

De uitmuntende Kleuren, by voorbeeld wit

en rood , vooral , gaven een oneindig vermaak aan

deeze Patiënten: gelyk ook de Stoffen van Goud

of Zilver, en alles dat zeer glanzig ware. De
donkere Kleuren maakten hun zwaarmoedig en

ongemakkelyk. Zy onderfcheidden ligter de groo-

te Voorwerpen dan de kleine ; maar zy hadden

yeel moeite om het verfchil te begrypcn van een

fond Lighaam en een vierkant; 't welk zy, een

langen tyd, niet kenden dan op 't Gevoel, vree-

zcnde geduurig zig daar in, op 't Gezigt, te zul-

len bedriegen. Zy waren zo gewoon, de Hand

te brengen op alle Voorwerpen , die men hun

prefenteerde, datzy, den meefren tyd, zigzeifs

de moeite niet gaven van de Oogen te ppcnen,

om ze te befchouwen: want zy floegen veeleer

de Handen op 't Voorwerp dan de Oogen , en

hadden veel moeite, om zig van deeze hebbelyk-

heid te ontwennen , die hun , van de Geboorte

af, aankleefde , en
, gelyk ik reeds gezeg».} heb,

daar is een fpreekend bewys by my, va?) een

deezer Patiënten, doormy, reeds andcrhilli" jaar

geleeden, ge-opereerd, die niet kan afiaaten van

de Voorwerpen te betaften , welken hem gcpre-

fenteerd worden , en de Oogen te fluiten. Zie

liier het Middel, dat ik gebruikt heb Qra hem
IX. Deel. deeze
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decze hcbbelykheid af te wennen , en daar ik m
gedaagd ben.

Wanneer ik hem iets voor de Oogcn hield , en

zag dac4iy zyn Hand daar op brengen wilde, zon-

der het te noemen, gaf ik hem een' kleinen Slag,

met een Stokje, op de Vingers ; alsdan noemde

hy het Voorwerp , zonder 't zelve aan te raa-

ken, en, als hy de Oogen floot ^ maakte ik be-

"weeging om hem een Voorwerp te vertoonen

,

maar, wanneer ik befpeurde, dat hy de Hand

daar op wilde brengen , gaf ik hem een gevoelige

Knip op de Neus. Tegenwoordig, als ik hem

twee Vingers op elkander toon, en hem vraag,

wat is dat ? zegt hy aanitonds : dat is een Knip

op de Neus. Voor het Opereeren van deeze Pa-

tiënten , heb ik hun Vraagen willen doen over 't

denkbeeld , dat zy hadden van de vcrfcheiderlcy

dingen, waar van zy hoorden fpreeken,- zo wel

als van de Kleuren ; maar geen hunner gaf my
€enige voldoende reden : 't welk een vaft bewys

is, dat deeze Menfchen zig geen denkbeeld kon^

den maaken van Voorwerpen en Koleüren , wel-

ken zy nimmer hadden gezien. Ik heb meer ge-

daan. Voor het Opereeren van deeze Patiënten

heb ik fommigen hunner verfcheide Voorwerpen

ïaaten betaften ^ die ik hun vervolgens toonde , na

dat zy ge-opereerd waren, zeggende tegen hun:

dit Voorwerp is rond , dat is vierkant. Ik heb

Imn die zelfde Voorwerpen vertoond , zo dra hun-
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te Oogen in ftaat waren om ze te zien, en hun

gevraagd , of het Voorwerp , dat ik hun had doen

beiaften , en daar zy nog de Hand aan hadden ,

rond was of vierkant ; doch zy durfden 'er niets

van zeggen , uit vreeze van zig te bedriegen^ en

wanneer die Voorwerpen van hun genoemd moes-

ten worden 3 ga.ven zy 'er altoos een verkeerdea

naam aan : zo waar is het, dat 'er een groot vcr-

fchil zy, tuffchcn 't "Werktuig van 't Gevoel en

dat van 't Gezigt , en zulks bewyft de groote ze-

kerheid van het een en de onzekerheid van het an-"

dere. Het Werktuig van 't Gevoel is , in din

opzigt, zeker, dat van 't Gezigt niet : het gene

uit het beloop der Waarneemingen, die hier ne-

vens gevoegd zyn , onbetwiftelyk zal blyken,

Eerjle en Tweede Waarneem'wg.
i

Den 15 Maart des jaars lyga bragt my zekere

Roje Artaud ^ een Savoijaarde, haaren Neef Frath-

pis Color^ zeven Jaaren oud , en zeer gezond, nieÊ

de Oogen uitpuilende. Ik ontdekte dat deeze

Padent twee Staaren had, maar beiden verfchil-^

lende van de genen , die ik tot nog toe had ge-

zien : want, voor eerft, de Oogen van deezen

jongen Patiënt waren in eene zo fterke bewee-
ging, dat ik ze naauwlyks examineeren kon. Ik

vraagde zyne Meuije, of hy altoos in die Raat ge-

weeft ware: zy antwoordde, dat haar Neef die

Ongemak, ter wereld komende , had mede gebragtj

IX. Deel. ca
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en dat hy nooic van zyn Leven had gezien. De-

wyl nu my nimmer nog in eenig Mcnfch, die de

Sr.aar haat, zulk eene roüencia beweeging der

Oü"^en was voorgefcomen : kwam ik in 't vermoe-

den , dat dezelve aan de Staaren van Geöoorto

by zonder eigen ware. Dit was ook de eerfte

maal dat ik 'er zulk eene zag , en ik: verheugde

my daar over , hebbende federc langen tyd ge-

wenfchc 'er te ontmoeten. Dit verdubbelde my-

ne oplettendheid, om het verfchïl te kennen, dat-

>er talFchcn deeze Staaren en de gewoonen plaats

Md. Ik vond het inderdaad. Behalve de ge-

éagte rollende beweeging, die men niet in de

gewoone Siaaren waarneemt,, befpeurde ik ook,

dat <ie ICieur verfchillende was , en dat zy geleek

naar een klein witagdg Wolkje, maar 't geen ver-

fcheide trappen heeft van ondoorfchynendheid

,

en dat de Oogappelen naauwlykshet vierde deel

Van- hunne beweeging hadden. De ondoorfchy-

nendheid kwam my platagtig voor , als ware het

een Vlies.

Ik vraagde deezen Jongen , of hy wel zou wil-

len zien. Hy zeid' ray , dat hy federt la-^gen

tyd naar 't zelve begeerte had gehad. Dewyl,

ftu , deeze jongen my zeer lydzaara en handelbaar

voorkwam , befloat ik aan hem de Operatie te

doen ; neemcndc hem by my, om 'er te beter

zorg voor te draagen: te meer, dewyl hy anders

niet zou hebben kunnen beltaan , wanneer de

Oogen gelicht waren, als zynde een arme, vreem-

de
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de Bedelaar. De Patiënt tot de Operatie gereed

zynde, deed ik 'c gene volgt ^ en ^ dewyl de

uithaaling van het Kryftallyn by my diestyds nog

niet in gebruik was, zo volgde ik, in de Opera-

tie, een gantfch andere Methode.

De Patiënt op een Stoel gezet zynde, en do€h:

een Helper gehouden wordende, Itak ik by den

kleinen Hoek van 't flinker Oog, waar mede ifc

begon , myne Naald in, maar, omdat de Patiënt

•geduurig zyne Oogen bewoog , fchoon ik het had

vaft gezet met een Oogfpiegel, prikte myne Naald

in de Iris, en op 't oogenblik was het geheele

voorfte Kamertje gevuld met Bloed. Dit belette

-my de Operatie te volvoeren , dewyl ik myne
Iviaald niet zien kon. Dit Toeval, 't wellc in de

uithaaling van geen belang zou zyn geweeft, ver-

traagde myne Operatie zes Dagen.

Ik Opereerde toen, aanftonds, het regterOo'*',

daar my het zelfde Toeval bejegende, en, na het

uithaalen van de Naald, verbond ik den Patiënt

met een Mengfelvan een gedeelte Brandewyn en

Water, dat is te zeggen, het derde deel. De
Patiënt werdt Adergclaten en gefomenteerd ge-
<iuurende vier of vyf Dagen , na verloop van wel-
Jcen ik de Operatie hervatte ; maar toen ging ik

met zo veel oplettendheid te werk, dat de Jris

door my niet aangeraakt werdt, en ik bragt my-n
Naald op het voorfte gedeelte van de Staar, die

zig van één fcheidde in vier zeer dunne deelen,

welken ik wel dra neerdrukte op den bodem van
'IX. Deel. het
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het Oog : waar na de Appel van het flinker Oog^j

dat ik wederom eerft Opereerde, ftil en doorlchy-

nendc wierdt. Het Oog veftigde zig aanftonds,

en de Patiënt keek my lachende aan , brengende

de Handen op niyn Aangezigt. Ik vraagde hem,

of hy wel blyde was het Daglicht te zien. Ja,

Myn Heer, antwoordde hy my; hoe liefheb rk

U, dat Gy my zo veel goeds doet

!

Met het regter Oog, dat ik vervolgens Ope-

reerde, ging het byna eveneens; maar, in plaats

dat de Staar zig verdeelde ,
gelyk zy in 't flinker

Oog gedaan hadt, wierd ik gewaar, dat van my
een foort van Waterblaasje (Hydaüs^ neergedrukt

werde ; 't welk ik egter op den bodem van het

Oog kreeg, daar het, na drie- of viermaal weer

opgereezen te zyn , bleef zitten.

Vervolgens was ik begeerig om te wecten , hot

deeze Jongen onderfcheiden zou kunnen ^ het ge-

ne ik hem voorhield. Het eerfte Voorwerp wa«

zyne Mcuije. Ik vraagde hem of hy haar kende,

en my zeggende van neen , bragt hy haar de Hand

op het Hoofd en zeid' aanftonds : het is een

Vrouwspcrfoon. Ik vraagde hem andermaal : (£

hy die Vrouw niet kende. Hoe zou ik zeken-

ren, zeid'hy, daar ik ze van myn Leven niet

had gezien. Toen belalte ik de Vrouw te fpree*

ken , en hy kende haar aanftonds aan de fl:em

,

zeggende: tegenwoordig zie ik wel dat het myri.

Tante is. Ik deed hem , vervolgens , een ande-

tc Vrouw zien, en beval hem, dat hy haar bei-

den
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den te deeg moefl: befchouwen , om te weeten of

hy, in een oogenblik, zyn Tante van die andere

Vrouw zou kunnen onderfcheiden. Hy keek

geduurig op zyne Tante, die hy liefkoosde, zeg-

gende dat hy aan haar een grooce verpligcing had

,

om dat hy zonder haar altoos blind zou gebleeven

zyn.

Vervolgens toonde ik aan deezen Patiënt een

Hondje , 't welk zyn Tante met haar voer*

de j en dat dikwils de Leidsman was geweeft van

deezen kleinen Blindeman, inzonderheid, als zy-

ne Tante hem niet geleidde. Ik hieldt hem dee-

zen Hond voor, dien hy niet meer kende dan hy

zyne Tante gekend hadt. Ik zie iets voor myn
Oogen, zeid' hy , dat zig beweegt, maar ik weet

niet wat het zy : doch den Hond aanraakende riep

hy uit: 't Is Favori dien ik zie. O Monlieur Fa^

veri, zeid'hy tegen den Hond, gy zult my niet

meer geleiden : gy hebt lang genoeg vooruit ge-

ioopen , thans zult gy agter my gaan.

De Lyder werdt zeer eenvoudig verbonden,

even als de eerfte maal, en maar eens Adergela-

ten. Hy hadt geen Pyn noch Toeval na de Ope-

ratie, en was op den vyftienden Dag reeds ge-

nezen. Zyn Oogen hadden niet getraand , en

waren in 't allerminfte niet van Kleur veranderd.

Zo dra de Jongen de Oogen ongebonden hadt,

en dat hy kon gaan wandelen ,lcheen hy van Biyd-

fchap opgetoogen : maar, wanneer hy de Hand uit-

"öak, om eenig Voorwerp te grypen, wierd ik

IX. Deel. O ge-
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gewaar, dat hy dezelve altoos een half Voet te

ver bragt. Dit bewyft , dat zulk flag van Pa-

tienten de afftanden niet kennen, gelyk het Ver-

Volg zal beveftigén.

Derde en Vierde JVaarneeming,

Den 12 Decemher desjaars 1736, te Liffabon in

Portugal zynde, werwaards ik ontboden was om
zyne Excellentie, den Graafd'Ericera, te Ope-

reercn; werdt van dien Heer aan my vertoond

Louis Méneje, dien een Franfch Koopman, uit

liefddaadigheid,van deszelfs agttiende Jaar af, by

zig gelwuden hadt , zynde in zyn Huis blind ter

wereld gekomen. De Oogen van deezen Patiënt

onderzoekende , befpeurde ik daar in de zelfde

onwillige bewecgingen , welken ik te vooren

"waargenomen had in de Oogen van Co/ot^ en by-

gcvolg had ik geen moeite om my te overtuigen,

dat deeze Patiënt blind van de Geboorte was. De
Zeer naauwkeurige befchouwing van zyne Oogen

beveiligde my daar in. De Patiënt hadt de Oo-

gen van taamelyke grootte , en de Oogappelen

klein, waar in zig een ondoorfchynend witagtig

Lighnam vertoonde, dat onegaal was en plat. ter

breedte van omtrent een halve Linie: hy zag niet

dan flaauwelyk de Schaduw van de Voorwerpen,

•welken men hem voorby de Oogen decdt gaan en

kende gcenerley Kleur : de Oogappelen hadden

in *t geheel geen beweeging. Ik deed aan dee-

zen



ciE MET DE Staar geboorfn zyn. 99

zen Patienc de zelfde Vraagen , die ik aan den

ander had gedaan , om Ce weeten , of hy eenig

onderfcheidelyk denkbeeld had van de Voorwer-

pen en de Kleuren ; hec bleek van neen. Hy
fcheen zvvakkelyk van Geitel te zyn ; doch de-

wyl de grond van beide zyne Oogcn my gezond

voorkwam, maakte ik geen zwaarigheid, om de

Operatie aan hem te doen. Na eene voorberei-

ding, dan, van eenige Dagen, begon ik, den 17

van die zelfde Maand , met het regtcr Oog. Ik

bragc myn fnydcnde Naald by den kleinen Oog-
hoek in ; doch naauwlyks had ik daar mede hec

bovenfce deel van 't ondoorfchynendLighaam aan-

geraakt, of het begon zig van een te fcheiden in

vier zeer weeke deelen ; welken ik niettemin

,

met genoegzaam gemak, om laag kreeg, niette-

genftaande de fterke beweegingen van het Oog.

De Oogappel wierdt aanftonds helder, en hec

Oog veftigde zig: de Patiënt zeid' my, dat hy
veel dingen zag, maar dezelven niet kende. Ik

girg voorts over tot het flinker Oog , waar in

ik myn Naald op het ondoorfchynende Lighaara

bragt , 't welk nog minder tegenftand boodt dan

in 't regter Oog hadt plaats gehad ; dewyl hec

niets was dan een Melkagtig Vogt, 't gene op 't

oogenblik de voorde Kamer vulde, fchoon 'er een

weinig helderheid overbleef in het bovenfte van

den Oogappel , dat my gelegenheid gaf om myn
Naald te zien , en het overige van 't Kryftallyn

«eer t« drukken op den bodem van 't Oog , het

IX, Deel. G a welke
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welke, een oogenblikdaar na^ helder wierdt. Ai

het Melkagtige Vogt, naamelyk, werdc in hcE

ondevfte van de Agterkamcr geftorcj alzo hec te-

rag liep door heü gat des Oogappels, die zeer hel-

der wierdc, en het Oog veftigde zig terftond.

Ik liet den Patiënt een weinig bedaaren, eer

ik hem de Voorwerpen vertoonde. Het eerfte,

dat men vervolgens aan hem deedt zien , was een

Gouden Snuifdoos j welke een Dame , die zig

by de Operatie bevonden badt,in de Hand hieldt,

en welke zy veifcheide maaien bewoog, hem
vraagende wat het ware ; doch die hy niet ken-

de, voor dat hy ze betaft hadt, zeggende toen,

dat het een' Snuifdoos was. Men vraagde hem

of hy 'er de Stof van kende ; hy zeid' van neen ,

en toen men hem gezegd hadt, dat het Goud was,

zeid' hy : de Doos is dan geel. Hier op bragt men

in : of hy die Kleur kende. Ik zoud dezelve niet

kenven^ zeid' hy, maar ik heb altoos hooren zeg-

gen ^ dat Goud geel was. Het Icheen dat hy plci-

fier hadt in dat Metaal te befchouwen.

Het tweede Voorbeeld, dat men aan hem ver-

toonde, was de Vrouw van 't Huis i een zeer

fchoon , jong Menfch. Zy werdt lang van

hem bekeeken , en, dewyl deeze Dame verfchei-

de beweegingen maakte met de Armen, welken hy

zag gelyk te zyn aan de zynen , decdt hy die

naa: zeggende, dat het gene zig voor hem ver-

toonde iets fcheen te zyn j 't welk betrekking tot

hem hadc , eu dat hy het Armen en Handen zag

be-
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beweegen, die even als de zynen waren •, doch

dat hy niet kon zien , of liet een Man was of

een Vrouw. Men zeid' dac hy ze aan moeft raa-

ken, en op *c Gevoel ontdekte hy dat het een

Vrouwsperfoon was, die hy toen met meer op-

lettendheid dan te vooren bekeek, en deezc op-

lettendheid verdubbelde, wanneer men hem be-

rigtte dat het de Vrouw was van den Haize, die

zo veel zorg voor hem hadt gedragen. Dewyl hy

qIioos hadt hooren zeggen , dat het een fchoonp

Vrouw was , wilde hy haar nog voor de derde

maal befchouwen, en weende van blydfchap , zeg-

gende tot haar : than: zal ik U dtemn , Ivleiu^-

frouw , en Uzve groote hefadaadigbeJen vergelden door

tnyns D;enj}l;ewyzingen. Deeze Dame hadt een

Zyden Kleed aan , met verfcheide by elkander uic-

fteekcnde Kleuren, rpod, wit en anderen. Mpn
vraagde hem: welke van die Kleuren hem aange-

naamft waren ; hy bragt aanftonds de Hand op het

rood en op het wit, en op een geele Siof met

Gouden Bloemen.

Verder werdt hem een Man getoond , dien

hy voor eene Vrouw nam ; maar hy zeid', dac

dezelve het Aangezigt verlchillende had van de

Dame, welke hy hadt gezien; en dac deeze Ice-

lyk ware. Dit kwam dat deeze Man een ruige

Baard had. Men zeid' hem dac het een Man was
die niet gefchooren ware. Hy vraagde toen , of

de Vrouwen geen Baard droegen. Hy wilde ver-

der weeten , of alle de Vrouwen zo fchoon v/a-

JX. Dekl. G 3 rca
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ren als de Vrouw van den Huize, welke by tert

derden maale begeerde wederom te zien;zig niet

kunnende verzadigen mee haar te befchouwcn.

Ik verbond, vervolgens, deezen Paticnc naar

gewoonte : ik deed hem te Bed leggen : hy werdt,

drie Uuren daar na, Adergelatcn , en tot de Dieet

gebragt. Hy fcheen na de Operatie zo geruft ie

zyn van Geeft, dat hy geen woord fprak, en fliep

die nagt zeer wel, zonder wakker te worden.

Ook werdt hy niet meer dan eens gelaten, de-

wyl hy geen Pyn noch Toeval hadt. Men hielde

hem dus twaalf Dagen , zonder de Oogen re ont-

blooten •, hebbende het Verband, geduurende dien

tyd, maar tweemaal veranderd.

Toen ik de Oogen vry gelaten had , onder een

enkel zwart Floers ; was ik begcerig om te zien,

hoe hy zig, alleen zynde, zou gedragen. Het

eeifte dat hy begon te doen , Vk'as zig zelf, van

het Hoofd tot de Voeten , voor een Spiegel, daar

hy zyn gehecle Lighaam in befchouwen kon, te

bckyken. Hy ftondt zo verbaasd van zig door

dit Glas heen te zien , dat hy 'er als door opge*

toogen fcheen : hy liep geduurig de Zaal , waar

in men hem geplaatft hadt, op en neer, en be-

zigtigdc daar van de Meubilen met verwondering.

Toen hem ;;evraagd werdt , wat hy dagte van

zyn tpgenwoordigen toeftand; zeid' hy my, dat

hy zig verbeeldde in 't Faradys te zyn. Hy
deedt my duizend Vraagen teifens, om van my
de naamen te weetenvan veelerley dingen, wel-

ken
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ken hy voor zig zag, en die hy altemaal tegelyk

wel had willen kennen; maar de naam van 't eene

deedt hem dien van 't andere vergeeten. Ik gaf

hem te verdaan, dat hy langzaam te werk moeft

gaan , om zig niet te bedriegen , en dat hy de

dingen in order, moeft leercn en op dé zelfde wy*

ze , als ik dit aan den eerft "gs- opereerden blind-

gebooren Jongen geleerd, en.onderrigcing daar

omtrent aan zyne Tante gegeven had. Ik zeid*

Jiem , dat het eerde wat hy deed moeft zyn , alle

de deelen van zyn Lighaam te leeren kennen, ten

einde tay^ dezelven met die van andere dingen

vergelykende, daar door tot^kennifle raogt ko-

men van de allermoeielykften : waar na hy de Spy-

zen moeft leeren kennen, die tot zyn Vocdzel

dienden, de Kleederen , de Kleuren : want dat

hy van langzaamerhand veel gemakkelyker alles

zou leeren kennen , dan alles te gelyk willende

Jeeren. Dit begreep hy , en ik heb federc vernQ7

men, dat zyn Gezigt zeer goed v\;as, en dat hy

"^erk kon verrigten.

H.

IX. Deel. G 4 WAAR
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DE doorlugtigc en onfterfelyk beroemde

Man, IsAAK Newton, heefc, in zyn

voortreffeJyk Werk over de Gezigckundc, en

wel in de Voorrede, verhaald , dac de Oorzaak

der gekleurde Ringen, die zig by wylen om de

Zon en Maan vercoonen , door hem eenigermaa-

te verklaard ware. Als ik , in het leezen van

die Verklaaring, niet zonder vermaak bezig waSj

kwam my in gedagten een ander dergelyk Ver-

fchynzel , daar ik my, in myne Jongheid, dik-

wils over heb verwonderd , en dat ik thans, door

de Wetten van de verfchillende Breekbaarheid

der Straalen van de eerfte voortbrenging, zal trag-

ten te vcrkLiaren. Het Verichynzel is als volgt.

In-
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Indien iemand , die geen Gebrek heefc in zyn

Gezigt , en de ver af zynde zo wel als de nabuu-

rige Voorwerpen duidelyk kan onderfcheiden

;

gelyk de Oogen der Jongelingen en Kinderen ,

door langduurig leezen by de Kaars of Gezigtkun-

dige Proeven nog niet verzwakt , daar toe in

fiaac zyn : flegts een oogenblik kykt op de helder

fchynende Zon , en 'er de Oogen aanftonds we-

der aftrekt: zo wordt hy, opeen tegenoverttaan-

de Muur, een zwarte Vlak gewaar, welke, al-

lengs afneemende, binnen een Kwartier Uurs ge-

heel verdwynt. üf, indien hy, zig van het kyken

naar de Zon afwendende, de Oogen aanftonds,

met hetlHoofd onbewoogen , toefluit, meent hy

zeker rond Zonnebeeld te zien , dat allengs ver-

andert in gekleurde Ronden , eerft Rood , dan

Oranje, Geel, Groen, Blauuw en eindelyk Vio-

let wordende ; onder welke Kleur , die allengs

meer en meer verdonkert , het gantfch e Zonne-

beeld verdwynt; en^ wanneer hy de Oogen we-
der opent, wordt hy in H geheel geen Vlakken

meer gewaar.

Een Jongen zynde, heb ik deeze Proefneeming

meermaalen in 't werk gefteld , en onkundig van

de nadeelen , daar uit fpruitende, wanneer ik te

Bed lag op een plaats, daar ik de Zon' kon zien

opkomen, naar dezelve, wanneer zy reeds eeni-

ge Graaden hoog, doch nog zwak was van Licht,

gekeeken. Daar op myn Aangèzigt weder in 'c

IX. Dssi.. G 5 KuOen
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Kuflen leggende , kwamen my deeze gekleurde

Kringen voor , en de overgang van de eene Kleur

in de andere, mee zekere drüling en inwendige

beweeging der Deelen te gefchieden , verdwy-
nende, binnen een Kwanier Uurs , niet volko-

men. Over de Oorzaak weinig bekommerd , heb

ik niet weder op die Verfchynzel gedagt voor dac

door my de Becoogingen van Newton, wegens

de verfchillende Breekbaarheid der eenvoudige

Straalen van de Zon , gelezen waren. Deeze on-

vergelykelyke Man, naamelyk, heeft beweezeji,

dat de zeven Straalen, door het Prifma voortge-

bragt, meer of min Breekbaar zyn; zo, dat de

roode Straalen allerminft , de paarfche en Violet-

te allerraeeH; gebroken worden : waar uit ik dit

Verfchynzel dus verklaar

:

De Straalen van de Zon, paffeerende door het

Wateragiig, Kryftallyn en Glasagtig Vogt , en

in 't midden van het laatfte haar Brandpunt for-

meerende (*) , tekenen op de Oppervlakte van

het Netvlies een zeer helder , fchitterend Zonne-

beeld. De papagtige en wecke zelfftandighcici

van dit Vlies, laat zig dit Beeld zodanig indruk-

ken,

(*") Door Proefneeraingen met Glazen Lentes v?in het

Kryflallyn zelf in 't werk gefte'd , heb ik geleerd, dat het

Brandpunt ; 't welk van de Lichtflraalen , die door het
Kryftallyn paflceren, gemaakt wordt, niet valle op de
Oppervlakte van het Netvlies , 't welk het Gevoelen is

van veelc Gezigtkundigen; maar voor het Netvlies, op

twee
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ken , dat hetzelve , met het Aangezigt van de

Zün afgekeerd en geflooten Oogen , nog even

helder , doch met open Oogen als een zwarte Vlak

overblyve. De genieenc Eigenfchap , nu, van

het Zonnelicht, heeft overlang reeds doen blyken,

dat hetzelve voor een tyd aan de Oppervlakteder

Lighaamen kleeve, en onlangs is nog, door den

Vermaarden Jac. Barth. Beccari, deeze Ei-

genfchap van het Licht byna algemeen geraaakt(t).

Maar de reden , dat, met de Oogen open, na het

aanfchouvven van de Zon , een zwarte Vlak over-

blyve , fchynt my deeze te zyn. Het Beeld van

de Zon kan niet geformeerd worden, dan door het

verzamelen en verdikken van de Vuiirige deeltjes

der Zonneftraalen , die zo geweldig werken op de

gevoelige Vezelen van het Mergagtig Netvhes,

dat zy daar door gebragt worden tot een trillen-

de en llingerende beweeging, den natuurlyken paal

der Slingering te boven gaande, door welke veel-

eer het Gezigt verftompt en verward wordt, dan

opgehelderd en gefcherpt. De Oogen dan ope-

nende, zo wordt op de plaats, daar het Zonne-

beeld ingeprent is, geen werking gedaan door de

te

twee derdfii der langte van den As van 't Glasngtige

Vogt. De groote verhevenrondheid , raamelyk, van 't

Kryüallyn, aan de agterzyde, belet, dal het Brandpunt

tot aan de Oppervlakte van het Netvlies kome.

(t) Commentar. de quamplitr. Fbespboris. Bonon. 1744.

IX. Deel.
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te zwakke Straalen van terug gekaatft Licht ; Ja de

al te fterk trillende en met Liclit verzadigde Ve-

zelen gevoelen niet, en laaten dat gedeelte van

het Netvlies verblind. Even als door den Heer

BoERHAAVE is betoogd (*), dat de gezwollen

Bloed- en W^atervaten van het Netvlies, de naall-

gelegene Merg-Vezelen van elkander afzonderen-

de, die beftendige zwarte Vlakken , in welken

geen verbeelding der Voorwerpen is, fornieeren.

De Oogen nu, na het aanfchouwen van de Zon,

gcflootenzynde, vertoont zig daarom het helde-

re Zonnebeeld; dewyl de Vuurige deeltjes, die

het Beeld formeeren , genoegzaam digt en over-

vloedig zyn , dat zy in het verduifterde Oog en

in de donkerheid 3e aandoening van Licht kunnen

verwekken. Dit Licht, nu, beftaat uit famen-

geftelde en ongelykflagtige Straalen: maar, zo dra

?er Kleuren geboren worden , dit is een teken ,

dat de Vuurige deeltjes worden vcrftrooid en de

famengeftcide Straalen in enkelde veranderd , en

wel, ovcreenkomftig met de Wetten van Breek-

baarheid , welken men waarneemt in de vorming

van de gekleurde uit een famengeftelde Straal.

De gekleurde Straalen , naamclyk , van minder

Breekbaarheid, zyn minder afllandig van de ftreek

der famenvücging, in welke het famengeftelde

Licht voortloopt , en hjerom neigen zy ook in

min-

{) Libr. de Mothis Oeulorum. Gotting. in Oftavp.
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minder tyds naar diezelfde Streeklyn: terwylde

Straalen van meerder Breekbaarheid meer van dee-

ze lyn afftandig zyn , en meer tyds befteeden, om
den gemeenen As te naderen. De reden is der-

halve klaar, waarom j als het heldere Beeld ver-

dwynt, eerft een gekleurd Rond dat rood is, eti

vervolgens van andere Kleuren , in een natuur-

lyke orde elkander opvolgende, gezien worden,

en de laaifte, te weeten de paarfch en Violette,

verdwynende, ook het gantfche gekleurde Rond
weg gaa.

Wie zal dan twyfelen, of door dit Vcrfchyn-

zel de Befchonwkunde van Newton niet op

eene wonderbaare wyze beveftigd worde. In

de Oogcn van jonge Menfcheh verdwynen dee-

ze Beelden in korter tyd ; miffchien wegens de

doorfchynendheid en minder verbaftering van de

Vügten der Oogen •, waar het aan toe te fchry-

ven is, 't gene de Heer de Büffon ver-

haalt (t), dat hem en veele anderen , door het

kyken op de Zon , de indrukzels van zodanige

Vlakken , eenige Weeken lang , in de Oogen

gebleeven waren. Ja het langduurig aanfchou-

wen van zulk een helder Beeld , van 't Licht

,

of van een glinfterend en wit Voorwerp, zelfs

van het Brandpunt eens Brandlpiegels of van

bran-

(t) Mem, de VAcad. Royale tles Sciencts , de TAna. 1743.

p. 147.

IX. Deel,
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brandend Vuur , veroorzacakt zulke byblyvendc

Vlakken , die eindelyk ftand houden en in een

foorc van zwarte Staar overgaan. Hierom is 't,

dat de Arabieren , Perfiaanen en Egyptenaars

,

reizende door Zandvelden , die van de Zonne-

fchyn glinfteren , of over de Sneeuwtoppen der

Bergen , van welken een helder Licht atgekaatft

wordt , eerft met dergelyke Vlakken in de Oo-

gen gekweld , en vervolgens dikwils geheel

blind daar door worden. Het heugt my ook,

met welk een nadeel van 't Gezigt de Proef-

neemingen met Brandfpiegels worden in *t werk

gefteld ; waar van , ten zy men de Oogen met

Neteldoek of Floers befchutte, langduurige Vlak-

ken overblyven. Het zelfde moet noodzaake-

lyk gebeuren aan Menfchen , die zig dikwils

bloot ftellen om 'C Weerlicht te befchouwen

,

welken, gelykerwys de genen, die lang by de

Kaars leezen of fchryven , zig bet Gezigt zo

zwak maaken , dat zy ook de Beelden van Voor-

werpen , die alleenlyk door terug gekaatft Licht

verlicht zyn, voor een tyd behouden ; hoedanig

een Voorbeeld Gassen dus bybrengt (*) van

den beroemden Peirescius , die duizendmaal

ondervonden hadt , dat, als hy een oogenblik

naar een Raam keek , dat uit Houten Roeden

en

(*) In Vit» Pdrejcü. Oper. Tom. IV. Lugd. 1658.

p. 3>6.
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en Papieren Ruiten Wftond , de gedaante daar

van in zyne Oogen b\ef; zodanig, dat, als hy

dezelven digt hield , de Roeden duiller en de

Ruiten helder waren,- maar, als hy met open

Oogen naar den Wand keek, de Roeden helder;

en de Ruiten duifter zig vertoonden (f).

H.

(I) [Dit zelfde Verfchynzel, 't welk my menigvuldige

maaien is voorgekomen , vindt men ook , als eene By-

zonderheid, aangehaald in de Verhandeling van den Hetr

JuRiN, over het Duidelyk en 0?iduidelyk Zien, ag+er de

Cezigtkuncle van den Heer Smith geplaatft ,• Nederd.

Vertaaling, bladz. 776. Aldaar wordt ook een dergely-

ke, doch minder omrtandige Verklaaring van dergelyke

Verfchynzclen gegeven. ]

IX. Deel. B E-
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BrieÉswyze van hem gefchreeveo aan den Heer

John Ellicot, Lid der Koninglyke So-

cieteit van Londen , en door dsezeu

aan de Sociëteit medegedeeld.

iPhihf.TransaB. for the Years 1751 and i7f2. pag, 415.)

MTNUEEk.

EEnigen niyner Vrienden hebben my berigt

,

dat myne poogingen, tot volmaaking van de

Lugtpomp , aan de Koninglyke Sociëteit met

goedkeuringe gemeld zyn door de Heeren Short

en Watson. Ik verftaa ook , dat de laatfte dee*

zer Heeren, op een zeer verpligtende wyze,zyii

begeerte uitgedrukt heeft , dat ik aan hun een

omftandig Verhaal , van myne vorderingen daar

in-
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in , zoude bloot leggen. Het zal my altoos een

byzondere Eer zyn, in ftaat geagt te worden om
iets voort te brengen, dat de oplettendheid waar-

dig zy van de Leden der Sociëteit : ook heb ilc

het van myn pligt en belang geoordeeld zulks,

op de minfte aanmaaning van dergelyken aart , te

doen ; nog te meer, dewyl ik veel aan de Ver-
handelingen , die zy aan 't licht geeven , ver-

fchuldigd ben voor de Kennis , welke ik van
de Werktuigkunde in 't algemeen heb kunnen
verkrygen.

Uwe ongemeene Ervarenheid in deeze Kon-
ften, zo wel als de byftand, dien UEd. my ge-
geven hebt in het beproeven van myne Pomp te-

gen drie zeer goede van 't gewoone maakzel, ge-
paard met de onderfteuning en aanmoediging, wel-
ken UEd. my in 't algemeen hebt toegebragt;

geeven my de vrymoedigheid om UEd. laftig te

vallen met de mededeeling van het volgende aan
die Sociëteit , van welke Gy een Lid zyt , en die,
boven alle anderen , de bekwaamfte Regters zyn
in deeze zaak.

Ik zal Uw niet vermoeijen met een byzonder
Verhaal van de Stappen , welken ik , byna vier

Jaaren geleeden, van tyd tot tyd gedaan heb,
om eenige beletzelen weg te ruimen, welken ik
my verbeeldde de Uitwerkingen te verhinderen,
die de Theorie, van my ter baan gebragt , fcheen
te belooven. Het zal genoegzaam zyn , dat ik

IX. Be EL. H een
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een Berigt geeve van het gene beft fcheen te

voldoen , na een vcrbaazend getal van verfcliil-

lende Proefneemingen ; 't welk, wel is waar,

minder is dan ik in 't eerft vervvagtte; doch , alzo

deeze Pomp , niettemin, van veel meer dieril: be-

vonden is dan de gewoone Lugtpompen , zal mis-

fchien myn arbeid niet geheel onnut worden ge-

oordeeld , en de Agting , welke ik voor de Ko-

RÏnglyke Sociëteit heb, zou my evenwel weer-

houden hebben, van UEd. of Hun tegenwoordig

daar mede laftig te vallen, indien ik eenige vcran--

dering had kunnen bedenken , die in ftaat ware

gevveeft om dezelve :e verbeteren.

De voornaamfte Oorzaaken van onvolmaakt-

heid in de gewoone Lugtpompen ontftaan , voor

eerft , uit de moeielykhcid in 't openen van de

Kleppen aan den Bodem der Pompen , en ten

anderen daar uit, dat de Zuigers niet naauwkeu-

rig fluiten , v/anneer zy digt aan den Bodem neer-

gedrukt zyn ; 't welk eene wykplaats voor de

Lugt overlaat, welke men niet uit de Pomp kan

lcrygen,-en van kwaade uitwerking is, gelyk ik

in 't beloop van dit Papier zal toonen.

Wat de eerfte van deeze Oorzaaken belangt,

weet men , dat de Kleppen der Lugtpompen ge-

meenlyk worden gemaakt van een ftukje dunne

Blaas, gefpannen over een Gaatje, dat zelden groo-

ter is dan een tiende Duims in middellyn , en,

om voor te komen dat de Lugt terug paffeere tus-

Ichcn
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fchcn de Blaas en de ï^lan.c, op welke die gefpan.

ncn is , moet de Klep akoos met Olie of Wacer
vogcig gehouden worden.

'c Is wel bekend , dat bv ieder Slao; van den

Zuiger de Lugt allengs meer verdund wordt, ia

zekere voortgang, die zodanig zou zyn, dat fteeds

een gtlyke veelheid van het overblyvende weg-

genomen werde , indien 'er de gedagte verhinde-

ringen niet waren: zo dat, wanneer de Veerkragc

van de Lugt in de Klok te flap wordt en niet in

ftaat is om de aanklecving van de Blaas aan de

Plaat te overwinnen, (^die veroorzaakt wordt door

het daar tiiflchen in zynde Vogt , door het ge-

wigt van de Blaas en den tegenftand, welken de-

zelve biedt door haare gefpannenheid;) de verdun-

ning niet verder gebragt kan worden , fchoon men
nog' al met pompen mogt voortgaan.

't Is klaar, dat, hoe grooter het Gat zy (*3,

waar over de Blaas is gelegd, eene in evenredig-

heid grootere kragt op dezelve geoefend worde.

door de ingcflootene Lugt , om die Blaas op te

ligten: maar de opening van het Gat kan niet zeer

groot gemaakt worden , om dat de drukking van

de buiten-Lugt dan of de Klep zou doen barften,

of de Blaas zo verneerwaards drukken in de hol-

lig-

{) Indien wy de kragt onderzoeken, welke de Lugt,

140 maaien verdund , kan oefenen door een Gat van een

tiende Duims breed, zullen wy die bevinden, op een ge-

inidde!de,_ j^een 6 Greinen te boven te ga^an.

IX. Deel. H 2
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ligheid, dat dezelve belet werde plat en digt te

leggen op de Plaat •, 't welk volftrekt noodig is.

Om die Ongemakken, zo veel als doenlyk zy,

te verrayden, heb ik, in plaats van één Gat, 'er

gebruikgemaakt van zeven, altemaal van gelyke

grootte en gedaante ; doch waar van een in 'c

middelpunt is en de andere zes in 't ronde daar

om heen : zo dat de Klep , op bekwaame afftan-

den, wordt onderfteund door een foort van Roos-

ter werk, van de vafte deelen, die'er tuflchcn

deeze Gaten zyn
,
gemaakt. Om nu de punten

van aanraaking , tulTchen de Blaas en 't Roofter-

werk^ zo weinig, als 't vallen kan, te maaken,

zyn de Gaten van zeshoekige figuur en men heeft

de fcheidlngen byna fcherp gevyld. Dewyl de

geheele drukking van den Dampkring nooit wer-

ken kan op deeze Klep, in het Samenftel, dat

door my gebruikt is in deeze Pomp, en de Blaas

op vier plaatlen , in plaats van twee , vafi: is ge-

maakt; zo heb ik de breedte der Zeshoeken drie

tienden Duims genomen , des de oppervlakte

\an ieder Gat meer dan negen maal zo groot is

als gewoonjyk : maar, dewyl de omtrek van ie-

der Gat meer dan driemaal zo groot is als in de

gewoone Pompen , en de kragt, die de Klep neer-

houdt, uit deaankleeving ontftaande, in het eer-

fie oogenblik , wanneer de Lugt zyn kragt oe-

fent, evenredig is tot den omtrek van het Gat;

zal de Klep, over ieder van deeze Gaten , rriec

driemaal zo veel gemak als gewoonlyk worden op-

ge-
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geligt. Dewyl, nu," de opligdng van de Klep

over 't middel-Gat aan alle zyden geholpen wordt

door de genen , die rondom dezelve zyn , en zy

altemaal zo veel toebrengen om de Blaas over 'c

middel Gat op te ligten , als de Lugt 'er onmid-

delyk onder werkende : om deeze reden zal de

Klep opgeligt worden met eens zo veel gemak

,

als wy te vooren onderlteld hebben , of met een

zesde deel van de kragt , die '^r gewoonlyk loc

vcreifcht wordr. \
Het doet weinig ter zaake, de Kragt van aan-

Ueeving te overweegen , na het eerfte oogen-

blik ; want, zo dra de Blaas begint ie ryzen,

ftelt dezelve een grooter oppervlakte bloot voor

de Lugt daar onder, 't welk dezelve met meer

gemaks doet beweegen. Ik heb in deeze Reke- '

ning de kragt niet gebragt, welke ontlïaat uit d^

zwaarte van de Blaas en den tegenftand door dcr-

zclver fpanning ; dewyl ik- die aanmerk als zeer

klein zynde, in vergelyking van de andere.

Ik was, evenwel, niet te vrede met dit mank-

acl van de Kleppen , voor dat ik ondcrzogt had ,

welke uitwerking ?er voortgebragt zou worden,

wanneer zy geopend werden door de beweeging

van de Schroef, qnafhanglyk van de Veerkragt

der Lugt ; en , fchoon de Uitvinding , daar ik:

gebruik van maakte, my minder aan tegenwer-

ping onderhevig fcheen te zyn , dan eenige my
bekend, welke tot dat oogmerk gefchikt ware;

bevond ik nogthans niet , dat dezelve meer aan 'c

IX. Deel. H 3 in^
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inzigt voldeed, dan de gene, die ik reeds b'e-

fchreeven lieb ; en deilialve leid ik; die aan een

kant, dcvvyl dezelve den Wcrktuiglyken toeliel

veel ingewikkelder en mocielykcr om uit te voe-

ren maakte.

Maar, onderftellende alle deeze moeielykhe-

den volftrekt overkomelyk, zou nog het andere

gebrek, dat ik in de gev/oonc Samcnftelling op-

merkte , de Verdunning beletten verder dan toe

zekeren trap te gaan. Vv^ant , dewyl men den

Zuiger niet zo digt op den Bodem van den Cyiin-

der kan doen (luiten, dat 'er 't ecnemaalalleLugt

door uitgcilooten worde, zal deeze Lugt, .wan-

neer jncn den Zuiger ophiialt , zig zelf uitfpan-

nen , en volgens haare digthcid nog al drukkende

013 de Kiep, zal zy de Lugt , die binnen in de

Klok is, beletten daar uit te komen. Derhalve,

zo deeze tuffchenvvydtc gelyk ware aan het hon-

derdvyftigfte deel der vatbaarheid van den gehec-

Icn Cylinder , zou 'er nooit meer Lugt uit ao

Klok gepompt kunnen worden , wanneer de Lugt

daar binnen honderdvyftigmaalen was verdund ,

ichoon de Zuiger gcduurig tot boven toe werd

opgetrokken: aangezien de Lugt, in de Klok,

in Evenwigt zou zyn met de Lugt in de Cylin-

der, wanneer die zig bevond in haarc allergroot-

fte uitfpanning. Dit heb ik getragt te overwin-

nen, door de top van den Cylinder te fluiten met

een Plaat , die in haar midden een Kraag heeft

van Lcertjcs, door welke de Cylindrifche Steel

van
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van den Zuiger werkt. Door dit middel woïdc

de uitwendige Lugc belet te drukken opliet J3os-

je van den Zuiger ., en op dat de Lugt , die vaij

onderen door de Klep van het Bosje koijijt,^ uip

den Cylinder ontlaft zou kunnen worden^ is /el

ook aan de boven-Plaat e^ni^ep gevoegd , .V/el-

ke opwaards open gaat. ^t Gevolg van->deèze Sa-

menftelluig is, dat , wanneer liet Bosj.e neer .ge-

bragt w^ordt tot op den Bodem van den Cylin-

der, de Lugt, in de holte onder; den Zuiger, zo

veel te meer zig ontlaften -zal, als d& Klep vait

het Bosje zig gemakkelyker opent, wanneer het

door de verdunde Lugt daar boven , dan wanneer

het door de geheclc zwaartp van den Dampkring

neergedrukt Vv'ordt. Weshalve, dev.'yl men. den

Zuiger zo naby kan doen fluiten aan de .top van

den Cylinder, als aan deszclfs Bodem ;. zeilde

Lugt zo veel boven het Bosjerygrdund -^^^prJen'^

als die te vooren in de Klok verdund kon zy^^

geweeft. ïiier uit volgt dan, dat de LugE'i«

de Klok thans een getal van maalc.n yerdund.Jam

worden, dat gelyk is aan het vierkant van 't ge-

ne zy verdund kon 7.yi\ op het gcwoone Grond-

beginzel; alles, voor 't overige, volmaakt on-

derftcllende.

Een ander voordeel vandceze Saraenrtclling is,

dat, fchoon de Pomp uit een enkelen Cylinder

beftaa, nogthans , dewyl de drukking van de

buiten Lugt door de boven-Plaat wordt wegge'-

nomen , de Zuiger met meer gemaks wordt op.-

IX. Deel. H 4 ge-
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gehaald j dan in de gewoone Pompen met twee

Cylinders (*). En, dit niet alleen, maar, wan-

neer een iianmerkelyke trap van Verdunning be-

geerd wordt , zal dezelve die fchielyker te vi^'ege

brengen : want de termen van de Progreüie

,

welke de veelheid van Lugt uitdrukken, die by

ieder Slag weggenomen wordt, verminderen zo

fchielyk niet, als de termen, die zulks aanwy-
zen een opzigt van de gewoone Lugtpomp.

Ik heb de Peilen , daar men tot dus verre ge-

bruik van gemaakt heeft , om de verdunninge der

Lugt af te meeten , zeer onbekwaam gevonden

om ecne Proefneeniing van zo veel naauwkeurig-

heid te bef aaien. Derhalve heb ik 'er eene uit-

gcdagt van een vciTchillend foort, welke de Ver-

dunning met zekerheid afmeet , tot veel minder

dan een duizendftc deel van het geheel. Deeze

Peil beftaat uit een Glazen Bolletje, dat eeniger-

maate de gedaante van een Peer heeft , zynde

van genoegzaame grootte om ongevaar een half

Pond Kvvikzilver te bevatten. Hetzelve is aan

>t

(*) Uit hoofde dat, fchoon de drukking van een Kolom

van Lugt, die eganl is van iniddellyn mee die van de

Steel dc'S Zuigers , nog geduurig daar op blyft perfen ; nog.

thans, dewyl 'er maar de Wryving is van éónen Zuiger,

en deezen niet beladen met de zwaarte van den Damjv
kring, de zuiging van het Leder tegen de-zyden van den

Cylinder.en de Wryving van het Rad ena. veel minder is,

niettegenflaande de bykomende Wryving van de Steel des

Zuigers in de Leder - Kraag.
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?t eene end open en aan 't andere end loopt het

uit in een Buis, die van boven met Glas is digt

gefoldeerd. Door middel van een net paar Schaal-

tjes vond ik, welke evenredigheid van Gewigc

cene Kolom Kwikzilvcr , van zekere langte, in

de Buis vervat , had tot het gene in het gehee-

le Glas vervat ware. Ik was, door dit middel,

in flaat, om Verdeelingen op de Buis te tekenen

,

die overeenkwamen met een duizendfte deel vnn

de geheele vatbaarheid: welke Verdeelingen, ie-

der zynde van ongevaar een tiende Duims , nog

gemakkelyk, op het oog, in kleiner deelen kun-

hen onderfcheiden worden. Deeze Peil wordt,

terwyl men de Lugt uit de Klok pompt, daar in

aan een Haakje, 't welk op en neer kan glyden,

opgehangen ; en , wanneer met de Pomp zo veel

gewerkt is, als men noodig oordeelt, dan drukt

men de Peil nederwaards , tot dat het open end

gedompeld zy in een Bakje met Kwikzilver, daar

onder geplaatft zynde. De Lugt , alsdan weder
ingelaten j zal de Kwik dryven in de Peil (f),
tot zo lang dat de daar in overblyvendeLugt van

egaale digtheid worde met de buitcn-Lugt. En ,

de-

(f) De Boi van de Peil kan ontiedigd worden van zyn
Kwikzilver, zonder het gene in de Pyp is daar uit te

doen, en, de Pyp horizontaal gehouden wordende, zal

de Kolora van Kwikziiver , daar in , evenwel het Vermo-
gen hebben om de Lugt aan den top te verdikken of te

verdunnen. ,

'

IX. Deel. H 5
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dewyl de Lugt altoos de hoogfte plaats inneemt^

zal (de Pyp boven zyndc) de uitzeLcing worden

bepaald door het geial van Graaden , welken de

Lugc aan de top beflaat.

De trap, toe welken ik in Raat ben geweeft

de Lugt in de Proefneeming te verdunnen, was

geraeenlyk omtrent duizendmaal., wanneer de

Pomp, zuiver en fchpon , in één gevoegd ware.

De Vogtigheid, naameiyk, die aan de binnenzy-

de van den Cylinder, zo wel als aan de andere in^

wendige deelen, blyft hangen, wanneer de Lugc

ingelaten worde, wordt in de daar op volgende

Proeven te famcn gewreeven met de Olie, 'e

welk dezelve in 't kort zo kleverig maakt , dac

'er de werking van de Pomp door verhinderd'

wordt op een zo fyn Vogc als de Lugt is , zo

zeer verdund of uitgezet zynds. Evenwel man-

keert dezelve, ook in dit Geval, zelden te, wer-

ken op de Lugc in de Klok , tot dat die vyfhon-

derd maaien dunner geworden zy. En dit heb ik

bevonden dat de Pomp kan doen, na menigvuldig

maaien , verfdieidc Maanden agtereen , zonder

fchoon maakcn ,
gebruikt te zyn. Ik heb ook

doorgaans bevonden, dat dezelve flerkft werkt

in de eerlte Proef, ieder tyd wanneer zygebruikc

wordt, hoewel niets daar aan gedaan is i'cdcrt den

voorgaanden tyd, dat men ze gebruikte: 't welk,

na een groote menigte van Proeven , met dit in-

jigt gedaan , van my insgelyks toegefchrceven

worde aan de Dampen van de Lugc, die zig ge-

mengd
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niengd hebben met de Olie. Een Froefneeming

,

in welke men de Lugt tot duizend maaien toe

deedt uitzetten , werdt , omtrent twee Jaarea

geleeden, werkftellig gemaakt in Uw byzyn , daay

ook Dl. Kkight en Mr. Canton tegenwoor-

dig waren. Onlangs deed ik , met den Heer

Watson, het zelfde. De Pomp, welke ik ho-

pe de Eere te hebben van aan d(? Societeii; te ver-

toonen , is de zelfde , zo even gemeld , en de

tweede , welke ik gemaakt heb , met een oog-

merk, om het Werktuig, op dit Grondbcginzel

,

te verbeteren.

De trap van Verdunning, welke te wege werdt
' gebragt door de befte der drie Lugtpompcn , waar

van UEd. de beproeving hebt bezorgd , en die

van U in haare foort goed geagt werden en vol-

komen in orde; tezyn; kwam nooit verder dati

tot honderdveertig maaien, wanneer men 'er, met

de hier voor befchrecvene Peil , de Proef van

nam.

Ik -heb ook den Tocftel tot de P'rocven op de

ILugt eenvoudiger en gemakkelyker getragt te

maaken, dcor decze Lugtpomp naar believen te

doen werken als een Lugtverdikkend Werktuig,

met allcenlyk een Kraan om te draaijen. Dit ftelt

ons niet alleen in ftaat om de Proeven van de

Ferspomp , in verfcheiderley omitandigheden , zon-

der verandering van den Tocftel, werkftellig te

maaken , maar brengt onze Pomp tot een alge-

meen Werktuig, dienftig om allerley uitwerking,

IX. Deel. die

J
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die van cene verandering in de digtheid ofVeer-

kragt van de Lugc afbanglyk isj aan te toonen.

Dus kunnen 'er de Proefneemingen van de Lugc-

Fontein , het Windroer en anderen , met eea

weinig byvoeging van Toeltel , door gefchieden.

- Men doet zulks op de volgende manier. De
Lugt boven den Zuiger, met kragc uit den Cy~
linder gedreeven wordende in ieder Pompflag, ea

nergens uitvlugt hebbende, dan door de ICiep bo-

ven aan : indien deeze Klep gcmeenfchap heeft

mee de Klok, door middel van een Pyp, en

op den zelfden tyd, de Klep aan den Bodem, ia

plaats van gemeenfchap te hebben met de Klok

,

gcmeenfchap gegeven worde met debuiten-Lugt,

zo zal de Pomp als een Perspomp werken.

Het Gclkl wordt dus in orde gebragt en be-

kwaam gemaakt. Daar is een Kraan, met drie

Pypcn rondom dezelve, op gelykeafftanden,geT

plaatli De Sleutel is zodanig doorboord, dat

men eenig paar daar van gemeenfthap kan doen

hebben, terwyl de andere Pyp voor de buitcn-

'Lugt open gelaten wordt. Een deezer Pypea

loopt naar de Klep aan den Bodem van den Gy-
linder ; een andere naar de Klep aan den top en

een derde naar de Klok. Wanneer dan , de Pyp
van de Klok en die van des Cylinders Bodem

,

verccnigd zyn , zo haalt de Pomp uit, of ver-

dunt de Lugt in de Klok: maar, de Kraan om-'

gedraaid zynde , tot dat de Pyp van de Klok

,

pn die van het bovenfte des Cylinders, gemeen^

Ichap
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Ichap hebben , zo woidt de Lugc in de Klok ver-

dikt. De derde Pyp ontlaft, in het eene Geval,

de Lugt, die uit de Klok gehaald is, in den Cy-

linder; in het andere Geval laat zy de Lugt van

buiten in den Cylinder, om met kragt in de Klok

te worden gedreeven.

Ik ben

,

Myn Heer,

Uw Onderd. Dmiaar
ê

J. S M E A T O N.

V. S. Ik heb 'er ook ecnige Afbeeldingen by

gevoegd , en het gene daar in ter zaake dient

met Letters aangeweezen , om myn meening

duidelyker te maaken.

Vee. KLAARING DER AFBEELDINGEN
VAN Plaat LVII.

Fig. I is een Perfpektief-Gezigc van de voornaam*
Ite deelen der I.ugtpomp in elkander gevoegd;
waar in

A, den Cylinder verbeeldt,

B, het Bakje, waar in beflooten is de Kraan, mee
verfcheide Leden. Deeze zyn met Water be-

dekt , om ze Lugtdigt te houden. Een klein

Kraantje of Tap, om 't Water uit het Bakje te

laaten, wordt met & aangeweezen.

IX. DïEL. Ccc
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Ccc is het driehoekig Handvat van denSIputel der

Kraan, 't welk, door de merken op zyne Armen,
aanwyft hoe het gedraaid moet woorden, op dat

de Pomp de gewenfchce ujcv/erki;-;'^ doe,

D H is de Pyp van gemeenfchapjtuilchea de Kraan

en de Klok.

E is de Pyp , die gemeenfchap maakt , tulTch^n do

Kraan, en de Klep die aan den top van den Cy-
lindcr is.

F is de boven* Plaat van de Pomp, die de Krasg

van Loeren d bevat, en V de Klep, door het

Stuk ƒ gedekt.

Gl is de Pcinp- Pei! , die af* en aangefchroefi

wordt, zynde gelchikt tot de gewoone oogmer-

ken. Dezelve beilaat uit een Glazen Pyp, digc

geblazen in c, en met Kwikzilver in ieder Arm
voorzien. Hetzelve ftaat, voor dat de Pomp be-

gint te werken, waterpas in de \ynab', zynde

de fpatie bc gevuld met Lugt van de gewoone
digtheid. Wanneer de Pomp uithaalt , fpant zig

de Lugt in bc uit, en het Kwikzilver ryft in de

andere Arm, tot dan hetzelve 'er een Tegenwigt

van geworden zy. Men ziet deszelfs gebruik op'

de Schaal Ie, door welken men , ten naaflen by

,

over de uitzetting van de Lugt in de Klok kan

oordeel vellen. Wanneer de Fomp verdikt, zo

ryft de Kwik in de andere iirm, tn van den trap

der verdikking kan men ten naiften by oordee-

len uit de lamentrekking van de Lugt in bc, door-

dien 'er merken geplaatfi: zyn op een tweede en

een derde der langte van & tot c; waar uit blykt,

wanneer de Klok twee of drie maal zo veel Lugt,

als gewooülyk, bevat.

KL is een Schroef- Gefrel , om de Klok neer té

houden in da Proeven der Lugtverdikkinge. Men
kan
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kan het 'er, naar believen , afneemen » en het is

genoegzaam om een Klok neer te houden, die

van onderen een middeilyn van zeven Duiiiicn

heefc , beladen zynde met een drieuubbelen

Dampkring, in welk Geval dezelve ^ met een
kragt van meer dan Bqo Ponden, tegen het bchroef-

Gellel werkt.

M is een Schroef, die een Bout vad houdt, wel-

ke op en neer fchuift in die Foot , om het

Werktuig vaft te doen Haan op een ongeiyken

Grond.

Fig, 2 is een Perpendikulaarc Doorfnyding van
den Cylinder en de Kraan, enz. Daar in wordt
<ioor

A B de Cylinder van de Pomp Verbeeld, door
CD de Sceel van den Zuiger, gaande door de Plaat

MN, v/eike den Cyhnder van boven fluit.

K is de Kraag van Leeren , door welke de Steel

van den Zuiger pafleerc. Ais het Bosje op dea
bodem van den Cylinder is, dau lluit het Kapje
D op het bovcnfie deel K, om 'er het Stof uit

te houden, enz.

L is de Klepopdeboven-Plaatjgedekt met het Stuk
OP, dat famengevoegd is met de Pyp
QR, welke gemeenfchap geeft aan de Klep met
de Kraan.

C E is het Êosje van den Zuiger en
E FF deszelfs Klep.

11 zyn twee kleine Gaatjes, die de Lugt laatea

doorgaan, door de Zuiger-Kiep, in het bovenfte
van den Cylinder.

GG is de voornaarafte Klep in deszelfs Bodem, en
HH een Stuk Metaal , waar in de Klep GG ac-

fchroefd wordt , fluitende het onderitc van ds
IX. Deel. Pomp.
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Pomp. In dit Stuk is ook gemaakt de Kraan SS,
en TT de Buis, die van de Kraan loopt naar des

Cylinders bodem : door W wordt de Sleutel van

de Kraan , door X de Scam en door V V hec Hand-

vat aangeweezen.

Fig. 3 is een Horifontaale Doorfnyding van de

Kraan, midden door de Buis TT heen: waar iri

AB den omtrek vertoont van de Cirkelronde Plaat,

die den bodem fluit van de Pomp.

CD die van des Cylinders binnenholte.

EFG is het Lighaam van de Kraan , hebbende de

buitenfte Schulp doorboord met drie Gaten, op

gelyke afftanden , die overeenkomen met de

drie Buizen, waar van H H de Buis verbeeldt,

die naarden bodem van de Pomp loopt; II dé

Buis, die gemeenfchap geeft met het bovenfte

van den Cylinder, en KK degene die van de

Kraan loopt naar de Klok.

LMN is de Sleutel , of het vafle deel van de

Kraan, beweeglyk in 't ronde binnen de Schulp

EFG. Als de Buis LM overeenkomt met de

Buizen HH, KK, dan haalt de Pomp uit en de

Lugt wordt door het Gat N geloosd: maar, dé

Sleutel omgedraaid zynde, tot dat de Buis LM
overeenkomt met de Buizen II, KK, dan zal

het Gat N , in de Sleutel , overeenkomen met

H H , en in dit Geval wordt de Lugt , binnen de

Klok, verdikt of famengeperft. Eindelyk, wan-

néér N met KK correfpondeert, zo wordt def

Lugt in de Klok ingelaten, of daar uit ontlaftj

naar vereifch van zaaken.

Fig.
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Fig, 4. is de Vlakte van de voorcaamfte Klep ; waar 'm

AMCD de Blaas vertoont , op vier plaatfen vaft
< gemaakt zynde, en gefpannen over de zeven Ga-
ten IK, die een zeshoekigen Roofter maaken,
welken ik de Honigraat noemen zal.

EFGH toont, waar het Metaal een weinig uitpui'

Jende zy, om den Zuiger te beletten, van op da
Blaas te Itooten.

Fig. 5 verbeeldt de nieuwe Peil, welke ik de Peer-
Feil Docrae. Dezelve is open in Ai in BC heeft
zy een Buis, in Graaden verdeeld en digt gefol-

deerd aan 't end C. Men hangt ze op door mid-
del van het Koperen Stuk DE, zynde een holle

Cylinder, die om de Buis fluic.

H.

IX. Deel^ 1 Dj



De goede

UITWERK I N G E N

V A N H E T

ZOUT,
IN HET

VOEDSEL VAN 't vee,
AANGETOOND

DOOR DEN Heer

V I R G I L E.

(Mem. tle Matbematique (f de Phyfque. ToM.I.'.Paris 1750.

pag. II.)

^g: O- e-000 gröw

o

ïS^'öo 00 o o ;@^

NA een Middel voorgeftcld te hebben , om

de Oevers van de Rhone te maaken tot

een der vrugtbaarfte Landsdouwen der Wereld ^

zou ik gelooven niet voldaan te zyn aan 't geen

men aan 't Publiek is verfchuldigd , wanneer ik

niet een eenvoudig en gemakkelyk Middel aan de

hand gaf, om met zekerheid eene aanmerkelyke

toeneeming van het Voortbrengzel van alle foort

van Landen te verzorgen.

Dit Middel is geen ander dan de Aanfokking

van
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Töh Vee. Het is blykbaar genoeg , dat een

Landman , die een groote menigte van Vee be-

zit, daar door twee aanracrkelyke Voordcelen ge-

niet; het eerlle , dat hy al zyn Arbeid in het be-

kwaamde Jaargcty kan verrigten i het tweede,

dat hy, door de Mcft, die van dit grooter getal

van Vee voortkomt , een grooter getal Lande-

ryën vet kan maaken : twee bekende oorzaakeii

van Vrugtbaarheid , en de voornaamite , die wy
met dit Vertoog voor hebben te bezorgen.

Dit ondcrfteld zynde,beftaat de geheele zwaa-

righeid daar in , dat de Landlieden het Middel aan-

geweczen worde, om deze grooter menigte van

Vee te voeden: want het is hier de Vraag niet,

hoe het Vee te verkrygen: wy flellcn, dat ieder

van het gene daar toe noodig is voorzien zy.

Het Middel, om het Voedfel van het Vee te

vermeerderen , waar van men hier hoort fpree-

ken , is geen ander dan Zout ; dat is te zeggen ^

dat het Zout, gevoegd by de Spyze , welke een

Dier nuttigt , het Voedfel , welk deze Spyze

aan hetzelve verfchaft, vermeerdert: zodanig,

dat , hoe meer Zouts een Dier gebruikt , deze

vermeerdering van Voedfel des te zigtbaarder is,

zonder dat men reden heeft, om, in dit geval,

voor overtolligheid bedugt te zyn ; nadien men
te Arles , alwaar het Vee Zout naar goedvinden

gebruikt j nog geen kwaade Uitwerking daar van

bcfpeurd heeft.

Maar , om dat men niet enkel op zyn Woord
IX. Deel. I 2 ge-
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geloofd moet worden , vooral iii een zaak vtin die

nafleep ; zo zal ik dat geene , 't welk ik heb

voorgefteld , ook. bewyzen door Stukken; die,

in dit geval , meer zullen overtuigen dan de befte

Bewysredenen.

Het eerfteStuk, waarvan ieder Landman de

Proef kan neemen , en dat voor hem overtuiglyk

zal zyn , in wat hoek van het Koningryk het ook

gepleegd worde, is, dat hy aan een gedeelte van

zyn Vee Zout ingeeve , en abdan zal hy binnen

weinig Dagen zelf ontdekken , dat het Vee, 't

welk Zout gebruikt heeft, friflcher en gezonder

zal zyn, dan dat Vee, 't welk het niet genut-

tigd heeft-, onderftcld zynde dat zy, in andere

opzigten , eveneens behandeld worden.

Het tweede Stuk, welk het Voorftel , door

ons gedaan , dat het Zout nuttig is tot aanfok-

king van het Vee , in 't grootfte licht zal ftellen ;

is aangaande zekere Plaats in de Landllreek vaii

de Stad Arles in Provence , waar van wy willen

fpreeken. Deiie Plaats wordt genoemd k Crati^

of de Steen ige Velden (Camp 'Lapde'i) : Naamen

die deszelfs hoedanigheid aanv/yzen, welke ge-

heel beftaat uit groote en kleine Steenen ; 't is

eene opene vlakke Landsdouw, van omtrent drie'

Mylen breedte en vyf of zes langte.

Men verwondert zig, dat deze tuffchenruimte^

kan ftrekken tot Weiding van het verbaazend ge-

tal Wol- Vee, 't geen men daar opkweekt : te

meer,, om dat het vry gemeen is in dit Land,

ge-
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gebrek te hebben aan Gras ; zo dac de Schaapen

fomtyds genpodzaakc zyn de Sceenen om te kee-

ren, om het weinige Kruid, dat daar onder ge-

jonden wordt , te ecten ; niettemin brengen de

Ooijen aldaar haare Lammeren op, niettegcnftaan-

de de ftrengheid des Winters, welke zj geheel-

jenal moeten uitftaan ; dewyl 'er in de Crau maar

zeer weinig Schaapftallen zyn om ze onder Dak

te brengen j, en, dat meer is, men kan zeggen
,

^at de Schaapen van de Crau de fraayfte zyn van

Provence en Languedok, en ik geloof zqlfs van

het geheele Koningryk. Dit zyn Scukkcn, die

zeker zyn ; het komt 'er alleen op aan , om hieu"

van de oorzaak na te vorfchen, op zulk eenc

wyze, die voor het Landvolk vatbaar zy.

Het is zeker, dat 'er veel tyder» zyn, wan-

neer de Schaapen veel minder te eeten vinden in

de 'Crau, dan gemeenlyk in de Veehoedcryen van

't Koningryk; want, gelyk reeds gezegd is,

't is iCen Land geheel open , zonder Boomen of

.Struiken ; men ziet 'er dikwils niet dan de Lugt

en de Keyfteenen : waar uit men moet befluiten,

dat het wcinigje Spyze; 't welk de Becften in

^it Land nuttigen, veel voedzaamer is, dan de

groote Veelheid, welke de anderen elders ge-

bruiken ; nadien dezen zo gezpnd niet zj'n, noch

zo veel vermenigvuldigen , noch ook zo veel

Wolle uiet geeven, als die van de Crau. Dit

iGevolg, dunkt my, vloeit hier uit natuurlyk.

Pc Zaak is dan , te onderzoeken, of meii alleen

JX. Deel. I 3 aan
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aan de goede hoedanigheid van het Gras van de

Crau zulk een voovdcelige en verwonderlykc uit-

werking moet toefchryvcn, uf wel aan het Zout,

't geen dit Vee altoos naar zyn believen kan ge-

bruiken.

Men kan niet ontkennen , dat het Voedende

Sap, 't welk de Crau geeft aan Planten, die daar

groeijen , van het belïe zy , dat 'er is : men kan

daar van oordeelcn uit de Wyn, Olie^ enz., dïe

men aan den zoom van de Crau teelt , en die be-

kend zyn en gepreezen worden : niettemin ge-

loof ik , dat de uitneemendheid van 't Gras van de

Crau, zo als nicn die mogt ondcrftellen te zyn,

op zig zelf en zonder behulp van het Zout, nooit

Vocdfcl zou verfchaffen voor het vierde deel van

het Vee , dat men daar aanfokt.

Na de Zaak rypelyk overwoogen te hebben,

fchynt het my toe, dat het byzonderlyk het Zout

zy , aan 't w^lk men een zo wonderbaare uitwer-

king moet toefchryven : om dat \vy in Languc-

dok, aan die zyde var de Rhóne, welke tegen-

over de Crau gelegen is , en ten naaften by op

den zelfden afftand van deze Rivier, een Diftrikt

hebben van Keyfteenen, welke volkomen gelyk

zyn aan die van de Crau; indien 'er tulTchcn deze

twee Diftrikten eenig onderfcheid plaats heeft, is

het dit : dat het Diftrikt van Languedok beter Aar-

de en minder Keyfteenen heeft ; en wat aanbe-

langt de hoedanigheid van het Plantvoedende

Vogt in de Grond, brengt ons Diftrikt van Langue-

dok
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dok Wynen, enz., voort , welke in geenen dcele

voor die van de Crau behoeven te wyken; gelyk

de Wyn van Cameperdrix ^ St. Gilles^ enz. On-
dertulTchen voeden onze Diftrikten , van Langue-

dok, geen tiende gedeelte van Vee, 't welk de

Crau voedt : hoewel zy een behulp hebben, 't

geen de Crau niet heeft , naamelyk 't Kreupel-

bofch ; en daar ontbreekt by ons niets anders dan

Zout , 't welk te Arles zeer gemeen is. Men
behoort niet te vergeeten , 't geen wy hier voor

gezegd hebben ^ dat het Wolvee van de Crau

fraaijer voor 't oog- is, dan dat van Languedok.

Ik geeve nu te beoordeelen , of men alleen aan

de goede hoedanigheid van 't Gras van de Crau

moet toefchryven de voeding van deze krielende

menigte Schaapen , welke men daar aanfokt, dan of

daar van het Zout wel de voornaame oorzaak zy.

Een Stuk , dat in Languedok en elders bekend

is, zal nog ten bewyze van ons Voorftel kunnen

dienen. Het beftaat hier in, dat die Kudden,

welke in dit Land Zout nuttigen, zo onderfchei-'

den zyn van die in het zeli^de Land, welke hec

niet gebruiken , als de groote hoop der Kudden
van Languedok en Provence onderfcheiden zyn

van die van de Crau.

Ik heb dikvv^ils bemerkt , dat het gebrek van

Zout voor de Beeften een groot nadeel veroor-

zaakt aan veele Buurfchappen vanLangüedok,dic

zeer uitgeftrekte Weidlanden hebben : zie hier

hoedanig. Men heeft , 't is waar. Kudden in

IX. DEEI4. I 4 dezQ
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deze Buurfchappen , doch dit zyn maar kleine

Kudden , waar van het grootfte deel der Beelten

oogfcbynlyk kwynt, wel verre van te vermenig-

vuldigen
,
gelyk die van de Crau : hoewel, in ver-

gelyking van de hoedanigheid des Gronds uit

deszelfs andere Produkten , die Landen , waar

van wy fpreckcn, in geenen deelc voor de Crau

wyken : aangezien zy beft foort van Wyn en

Koorn voortbrengen. Daar uit bcfloot ik, dat

deze Buurfchappen een zeer aanmerkelyk nadeel

leeden , doordien zy geen Zout aan hunne Bees-

ten gaven; want daar door bleeven die uitgeftrek-

te Weidlanden onnut ; de Ingezetenen der Pro-

vintie zelf waren ontbloot van een groot deel

Wolle, welke men tot de Handwerken van deze

Provintie roodig heeft , en de Landen bleeven

ook ongemeft. Deze dingen, die genoeg be-

kend zyn , flappen wy maar droogvoecs over

heen.

jlk heb het Volk van deze Buurfchappen willen

"wys maaken , dat het hun, zeer voordeelig zou

zyn. Zout aan hun Vee te geeven, en zulks door

Voorbeelden , welke ik hun , in hunne Nabuu-

len , deedt zien; maar 't is byna altoos vrugte-

loos geweeft. Ecne Reden hield hun tegen; zy

ftcmden de goede Uitwerkingen van het Zout

wel toe, maar zy oordeelden het al te duur tot

dit gebruik.

Na dat ik, nu, door bekende en ontwyfelbaare

Voor-
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Voorbeelden , heb aangetoond , dat het gebruik

van Zout de aanfokking der Dieren vermeerdert,

geloof ik dat het niet ongevoeglyk zal zyn , race

-weinig Woorden, en op eenewyze, voor den

Landman verftaanbaar , te doen zien , hoedanig

het Zout deze groote Uitwerkingen voortbrengt.

Men zal ligtelyk te overtuigen zyn , dut eene

welgekaauwde Spys meer Voedfcl geeft, dan wan-

neer dezelve minder gekaauwd was ; indien men

flegts agt wil geevcnopde verfchillende Veelheid

van Voeder, welke men behoeft voor een Os

en voor een Paard. Iedereen erkent , dat een

Paard viermaal meer eet , dan een Os : nogthans

wordt deze laattle^ niettegenftaande die groote

onevenredigheid van Voedfcl, onderhouden en

arbeidt zo wel als het Paard. Waar van daaii

dit onderfchcid? . Hetzelve komt daar van, dat

het Voedfel van den Os , die herkaauwt , meer

vermalen zynde , ook meer Chyl uitlevert , en

dus heeft hy daar van eene mindere hoeveelheid

noodig, dan het Paard , 't welk het Voedfel^

dat het gebruikt, maar grof kaauwt. Dus den-

ken wy ook, dat, het Zout ter Verteering be-

hulpzaam zynde, eene mindere veelheid van wel

ontbonden Voedfel meer voeding aanbrengt, dan

eene veel grootere, die niet wel verteerd wordt.

Voeg hier by, dat de moeijelykheid der Ver-

teering een Dier laftig valt , hetzelve uitput en

mede oorzaak is van deszelfs kwynende ftaat.

^ IX. Deel. J 5 , Een
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Een andere goede Uitwerking van hec Zout,

is, het Bloed te zuiveren en den Omloop der Vog-
ten onbelemmerder te maalcen.

Uit al het gezegde blykt , dat het rykelyk

gebruik van Zout , voor de Dieren , van zeer

groot nut is; want: i. Dewyl Zout behulpzaam

is tot de Vertcering, wordt een Dier door min-

der hoeveelheid van Voedfel beter gevoed.

2. Aangezien het Zout bloedzuiverende is, zo

erlangen de Dieren, die het nuttigen, behalven

den aanwas van kragten , eene volkomene ge-

zondheid : 't gene een bekende Zaak is.

3. Wat de Kudden belangt , die in 't Veld

weiden , indien men dczelven Zout geeft , kan

men derzelver getal vermeerderen naar maatemen

Weiden heefr; 't welk een Stuk is, zo aanmer-

kclyk, dat wy denken dat zulks het getal der

Schaapen, in onze Landftreeken van Neder-Lan-

gucdok, driemaal zo groot zou maaken , en zulks

zonder de ongemakken te vreezen , welke de

Kudden van die zelfde Plaatien ondergaan , om
dat zy geen Zout gebruiken : buiten en behalve

dat derzelver Wol daar door beter zou worden.

Dit is ook door de Ondervinding beveiligd.

4. De Voordeelen van een aanhoudend gebruik

van Zout, zouden niet minder zyn voor de Werk'
becften, naardien zy dus beter Verteering zouden

hebben , en tevens gezonder en fterker zouden

zyn. Wat aangaat de vermeerdering van hun

Voedfel, behalven dat uit het gezegde blykbaar

is.
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is, hoe zy met het Zout minder Voedfel noodig

zouden hebben , is het ook klaar, dat vervolgens,

te weeten , na dat de Landen van een Ingezeten

vetter gemaakt zouden 7,yn, door eene grootere

hoeveelheid Meft, die men daar aan zou geeven,

by gelegenheid van de vermenigvuldiging van hcc

Vee; deze zelfde Landen op hun beurt eene groo-

tere hoeveelheid zouden voortbrengen, niet al-

leen van Graanen , maar zelfs van Voeder voor

de Dieren , 'c M^clk geduurig zon toeneemen.

Dit is een Stuk, dat zelfs door de Landlieden

niet betwift zal worden.

Dewyl, nu, alles, wat wy tot hier toe heb-

ben bygebragt 5 gegrond is op algcmeene Kundig-

heden en op Ondervindingen , die geenszins twy-
felagtig zyn ; is 't vry naciiurlyk daar uit te be-

'fluiten , dat het gehrutk van Zout, voor het Vee
,

met genoegzaam aangepreczen kan -worden.

OndertuiTchen geloof ik niet, dat men zig moet

vleijen, in hoe groot een licht men ook een zaak

mag (lellen ; het gebruik daar van in trein te zul-

len brengen, tegen de verouderde vooroordeelcn

aan, van welken 't Gemeen nooit zal afftappen.

Om^ derhalve, waarlyk dienft aan de Samen-

Iccving te doen , is 't niet genoeg de Landlieden

ondcrrigt te hebben, dat het hun zeer voordee-

lig is, veel Zout aan hunne Beeften te geeven,

maar men zou hun ook een middel dienen aan te

wyzen, om ligtelyk Zout te bekomen : tenein-

de zy aldus , zonder moeite . gebragt mogten wor-
IX. Dei'L. den
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den tot een voor hun zo noodzaakelyk gebruik;

en om die reden geloof ik, dat men hun daar toe

behoorde aan te zecten door vermindering van den

prys van 'c Zout , 't welk alle tegenzin van hun-

ne zyde geheel zou uit den weg ruimen.

Aanmerkingen (*>

J, Om de hoeveelheid van Zout te bepaalen,

die het Woivee mag gebruiken , zal ik de Proef

iaanhaalen , welke ik genomen heb in Languedok,

op een e Kudde van driehonderd Schaapen , welke

men, geduurende den Winter (f), alle agt Da-

gen Zout gaf. Ik heb opgemerkt, dat deze Kud-

de niet meer dan vyfüen Ponden Zouts ieder reis

gebruikte ; 't welk uitkomt op één Pond Zout

•voor twintig Schaapen. Ik kan verzekeren, dat

ideze hoeveelheid van Zout genoeg is, naardien zy

niet meer wilden gebruiken. Men droeg zorge om

Jiaar het overige van dien Dag, wanneer zy Zout

gebruikt hadden , niet te laatcn drinken, 't Is

byna ongeloofiyk, hoe grooten Honger zy daar

op hadden, en ik ftond zeer verwonderd, dat ik

haar taamclyk dik Houtgewas zag eeten. Deze

Ondervinding is gemakkclvk te be waarheden.

}I. Ik

(*) Wy hebben geoordeeld als Aanmerkingen , af-

gezonderd van het Vertoog, te moeten voorllellcn zoda-

rige Stukken , die , zonder volftrekt noodzankelyk te zyn,

nogtans nitt zullen nalaaten te dienen, om zodanig ge-

deel-
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11. Ik meene ééne zwaarigheid te moeten

wegruimen , die men my , by gelegenheid van

het voorgeftelde, zal tegenwerpen
; (te wceten,

dat men, in Neder- Languedok, het getal der

Schaapen driemaal zou kunnen vermenigvuldigen :)

met te zeggen , dat het wel waar is , dat deze

vermenigvuldiging voor den tyd van agt of negen

Maanden plaats zou kunnen hebben , maar dat

het volftrckt onmooglyk zy om des Zomers het

groot getal Vee te onderhouden , 't welk men
ligtelyk , met behulp van het Zout, het overige

gedeelte des Jaars voeden zou kunnen.

Ik ftaa de onmooglykheid toe, om in de Zo-

mer al het Vee te voeden , 't geen men in 't

overige van 't Jaar gemakkelyk kan onderhouden;

maar ik ftel ook vaft , dat deze onmooglykheid,

die niet volftrekt waar is, dan ten opzigt van de

allcrdorfte Plaaifen,niet moet beletten, dat men,
op deze zelfde onvrugtbaare Plaatfen , het getal

der Beeften onderhoude, welke daar drie vierde

deelen van het Jaar hun Voedfel kunnen vinden :

aangezien men flegts dit Vee, in de Zomer, naar

het Gebergte heeft te zenden , alwaar zy , ge-

duurende de Hitte , rykelyk te eeten zullen

hebben; wel verftaande, nogthans,dat men haar

in

deehé van dit Vertoog te verklaaren , als mifïchien niet

wydloopig genoeg behandeld ware.

(t) Het gebruik, om aan bet Vee in Languedok Zout te

geeven, heeft geen plaats dan in de Winter.

ÏX. Deel. \
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in dac Land ook Zout gecve ; want het gebrek

aan Zout , in het Gebergte , veroorzaakt dik-

wils groote Scerfcen onder het Vee. Ten dezen

opzigce moet ik iets zeggen, 't geen in Langue-

dok en Provence eene bekende Zaak is; te wee-

ten , dat 'er een oogfchynlyk onderfcheid plaats

heeft tuflchen het Vee , dat Zout gegeten en

in 't Gebergte geweid heeft, en dat gene, 't

welk deze twee Hoedanigheden niet bezit; hoc

vk'el onderhouden het anders ook moge ge-

weeft zyn. Ik zal daar over in geen brecder

omfchryving treeden , alzo dit bekende en be-

proefde Zaaken zyn , zo in Languedok als in

Provence.

Maar, het geen ik niet genoeg herhaalen kan,

is, dat men, om in Languedok zo veel Wolvee

te hebben , als dit Land gcvoeglyk kan onder-

houden , zig daar op moet toeleggen , om , van

ftuk tot ftuk, na te volgen, alles wat de Land-

lieden te Arles hier omtrent gewoon zyn te doen.

Ik denk niet, dat men iets tot hunne goede wy-
ze van doen kan toevoegen : hun ontbreekt niets

anders, dan Veehoedcryën te hebben in de Crau

;

buitendien kan men zeggen, dat dit gedeelte der

Landbouwery zo ver in dat Land gebragt zy, als

dezelve kan gebragt worden, 't Is ook door dit

Middel , dat de Crau , welke , zonder tegen-

fpraak, de flegtfte en onvrugtbaarfte Landftreck

is in 't Regtsgebied van Arles, ondertuffchen juift

dat gedeelte is van het zelfde Regtsgebied, welks

In-



Zout in het Voedsel van 't Vee. 143

Inkomen minft feilbaar is en het meefte op-

brengt.

IIT. Een diiidelyk bewys van *t geen ik ge-

zegd heb, Cdnt wyin Neder -Languedok Buur-

fchappen hebben, alwaar men geen derde deel van

't Wolvee houdt, dat men *er zou konnen voe-

den,) is, dat, in Jaaren van Droogte, uit deCrau
Kudden komen van verfcheiden duizenden Schaa-

pen , om te weiden op het Gras van eenigen dezer

Buurfchappen : waar uit men ziet , dat het deze

Buurfchappen niet aan Vee , noch ook aan Wei-
land ontbreekt.

Voorts : ik heb niet by vergrooting gefpro-

ken, vi^anneer ik zeid' dat men gemakkelyk het

getal der Schaapen , in Languedok , driemaal zo

groot zou kunnen maaken : want ik fchroom niet

te ftellen , dat men , door in Languedok omtrent

de Kudden het voorfchrift van Arles naauwkeu-
rig te volgen , aldaar wel zesmaal meer Wolvee
zou kunnen onderhouden ^ dan tegenwoordig ge-

fchiedt. Dit is een Zaak, welker Bewys my
niet zwaar zal vallen, indien zulks noodig wordt
geoordeeld.

't Zal niet onnut zyn hier by te voegen , dat

de Kudden in het Gebergte de zelfde Vrugtbaar-

heid overbrengen , welke zy aan onze Landen
verfchaffen , door daar op te vernagten. De be-

geerte der Berglieden , om ze op hunne Landen
te hebben , is daar van een Bewys.

IX. Deel. jy^'
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IV. Hoewel het my onmooglyk is , naauw^*

keurig de iioedanighcid der Landen , welke ik

niet heb gezien , te kennen, zal ik egter niet na-

laaien te zeggen, 't geen ik gedagt heb, aangaan-

de 't onderfgheid , dat men gelooft 'er te zyn , in

opzigt van het Weiland , tuffchen de Bergen van

Savoije én die van Languedok. Men denkt in 't

gemeen , dat die van onze Provintic nergens iti

by de andere te vergelyken zyn. Twee redenen

zyn 'er, waarom men dit oordeek : de eerfte is,

dat die Beeften van Arles, welke naar Savoije

en elders gebragt worden, van daar, zonder te-

genfpraak , beter gefteld terug komen , dan die ,

welke wy naar 't Gebergte van Languedok zen-

den ; de tweede is , dat de Beeften daar niet fterven,

gelyk in onze Gebergten , en dat men in Savoije

niet eens weet wat de Bottigheid (*) zy : een

Kwaal , die maar al te bekend is in Languedok.

Ik antwoorde op dit alles, dat men, om dit

onderfcheid regelmaatig te beoordeelen, alles, aan

beide zyden
,

gelyk moeft maaken. Eerftelyk

,

zouden onze Beeften , wanneer zy van ons ver-

trekken, zo fchoon moeten zyn , als die van Ar-

les zyn , wanneer zy naar het Gebergte gaan ; *c

welk

(*) [Ie Gamer. Dit vertaal ik Bottigheid : alzo de Au-

theur zegt.] Dit is eene Kwaal , die geheele Kudden ver-

uieit , zonder dat men daar voor Hulpmiddelen weet: [en

't bekend is, dat het Zout daar tegen by ons ook in ge-

bruik en dienftig zy.]
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welk nooit gebeuren zal , indien zy niet zo veel

Zout eeten , als die van gemelde Stad. Ten an-

deren zouden onze Beeften in onze Gebergtens

Oülc Zout moeten krygen , even als die van Ar-

les krygen in de Bergen van Savoije. Daaren-

boven (en dit is een Stuk van geen klein gewigt,)

moeften onze Herders zo bedreeven en zulke eer-

lyke Lieden zyn , als die van Arles; en, wat die

aangaat , was 'er eene groote hervorming van

nooden. Zulks, nu, onderfteld zynde , geloof

ik, zonder nogthans iets te willen befliflen, dat

onze Gebergten voor die van Savoije en Dauphi-

né niet zouden wyken. Het is zeker, dat een

aanhoudend gebruik van Zout , het Vee fterker

maakende , hetzelve zou behoeden voor veele on-

gemakken, die hetzelve, als het zwak is, doen

fterven ; terwylhet, integendeel, daar van dik-

wils de minfte aandoening zou gevoelen , indien

het frifch en kragtig ware.

Men heeft van het ge-^.egdc een klaar Voor-

beeld in de Menfchcn. Een fterk Menfch heeft

geen de minfte aandoening van flegt Weer, van

Mift of Nevel; terwyl een Perfoon , die zwak

is , dikwils op de zelfde plaats , met een doode-

lyke Kwaal bevangen wordt ; waar uit ik meene

te kunnen befluiten , dat de Sterften , welke de

Kudden in onze Bergen overkomen , zonder zelfs

deBottigheid uit te zonderen, voor dezelven niet

te vreezen zouden zyn , indien men haar Zout

gaf, gelyk men in Savoije doet.

]X. Deel. K V. Den
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V. Den zelfden Weg , welken wy ons voor-

gefteld hebben, akyd houdende, zullen \vy door

algemccne Kundigheden bewyzen, dat het Zout

het algemeene Hulpmiddel is voor de Beeften, en

boven al voor het Wolvee.

Men kent , in Languedok , maar twee voor-

naame Ziekten der Schaapen. De eerfte en in

zeker opzigt de voornaamite is die, welke men

noemt Bottigheid. Deze is zo kwaadaartig, dat

cene Kudde , die bottig is , als bedorven wordt

aangemerkt. DezeKvvaal,die byzonderlyk voort-

komt uit de ilegte hoedanigheid van het Wei-

land, beftaat gemeeniyk in kleine Infekten of

Wormen , welke de gedaante van Botjes heb-

ben, by alle Autheuren, die van deeze Ziekte

handelen, bckondC"*D; voortkomende in de Vaten

van de Lever en andere groote Aders van het

Wolvce 5 en die al het Bloed van het Dier ver-

teeren ; zo dat een bottig Dier , wat Voedfel

het ook nuttige , zeer zigcbaar kwynt , en ein-

delyk door eene gantfchclyke uitputting fterft.

; De tweede Kwaal van het Wolvee is het

Bloedpiffen. Deze Ziekte maakt een zo algemee-

ne verwoefting niet in eene Kudde, als de voor-

gaande •, maar men kan zeggen , dat 'er in Lan-

«ruedok veel meer Schaapen fterven door het

Bloedpiffen , dan door de Bottigheid ; om dat in

Lan-

(») [Zie derzelver iiaauwkeurigebefcbryving, door den

Hoügleeraar P. Camp 1:11, agter bet U. Stuk van 't

Werk over.den Landbouw-^ onlangs uitgekomen, ]
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Languedok weinig Plaatfen bottig zyn , en dat

in 't algemeen die geheelc Provintie, uitgenomen

de Zoute Landen , aan deze laatlle Kwaal is on-

derworpen.

lic zegge dan, dat het Zout een zeker Hulp-

middel is voor deze twee Kwaaien , of liever

een Behoedmiddel ; want deze Ziekten zyn tot

heden toe voor ongeneeslyk gehouden, wanneer

zy plaats gevat hebben. Men heeft geen Voor-

beeld van een Schaap, dat aan 't Bloedpiffen is

geweeft en weder opgekomen zy. Wat aan-

gaat de Boctigheid ; deze Kwaal neemt de tal-

rykfte Kudden weg , zonder dat 'er byna een

eenig Beeft afkomt.

Deze twee voornaarae Ziekten van het Wol-
vee, dan, genoegzaam bekend zynde, zo is 'tf

nu de Zaak , te bewyzen , dat het Zout een ze-

ker Behoedmiddel tegen beiden zy.

Iedereen weet, dat het Bloedpiffen in de Zou-

te Landen onbekend zy : de Kudden, die Zout

gebruiken, zyn 'er ook geheel niet aan onder-

worpen. Daar is groote waarfchynlykheidj dat

het Zout het Bloedpiffen geneeze of liever voor-

kome, otn redenen hier boven opgegeven ; wan-

neer wy gezegd hebben , dat het Zout het Bloed

zuivert ; want deze Kwaal ontftaat niet anders

dan uit de onverteerlykheid van 't Voedfel en

verftopping der Vaten.

Ik meen het zelfde , ten opzigte van de Bot-

tigheid, te kunnen vaftftellen, uithoofde van een

IX Deel. Ka >{|^
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oraftandigheidj te Beaucahe en daar omftreeks be-'"

kend. 'c Is van eenc vry groote Landllrcck, ge-

naamd hContraci^ waar van ik wil fprceken. Deze
Landllrcck is op de Grensfcheidingen des Lands

van Beaiica/re en Bellegarde gelegen , en behoort

tot beiden. Dit Weiland , 'c welk aan de eene

zyde bepaald wordt door de kant van een Moe-
ras, en aan de andere zyde door den voet van 't

Gebergte, is zo laag, dat het fomtyds , zo wel

als het Moeras, onder Water llaac. Een byzon-

derheid van dit Weiland beftaat hier in , dat, hoe-

wel hetzelve veel Gras voortbrengt (*)., dit Gras

niet dienftig zy, dan tot Voedfel voor Koeijen of

paarden; en, indien men daar Schaapen laat wei-

den, worden zy 'er gemeenlyk Botcig. Dit is

een bekende Zaak.

Nog een Stuk: de Kudden Wolvee worden in

't algemeen geweid in alle andereMoeraflïge Plaat-

feny die niet aan den voet van 't Gebergte zyn,

zonder vreeze voor Bottigheid ; dat meer is, in

'i Voorjaar gaan de Schaapen met het halve Lyf en

verder in 't Water , om het Riet af te eeten

,

zonder dat men een Voorbeeld weet, dat een Kud*

de daar door Bottig geworden zy. Welke is de

oorzaak van die onderfcheid?

De verftandigfte onder de Bewoonders van 't

Land zeggen,, dat dit komt, dewyl de Moeras-

landen Zoutig zyn, en dat die van Ie Cotwact het

niet

(•*) 't Grns van Ie Co7itraU is veel minder vcyedzaam"»

-dan dat van de nabygelegcn Moeraslandea.
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riet zyn. Daar is groote waarfcbynlx^kheicl , dac

zy gelyk hebben : vermits liet Stuk van de Zouc-

heid der Moerasiandcn, en van de zoetheid des

Waters van Ie Contradf, zeker is. Ik laat nu ieder

«ie vryhcid j om te oordcelen , of ik in 't wilde

fcherme, met te ftellen dat het Zout een zeker Be-

hoedmiddel zy tegen de Bottigheid der Schaapen.

Maar, om niets over te laaten, zonder het op

te helderen : ik geloof, dat het niet ongepaft zal

zyn de oorzaak te ontvouwen van dit ondcrfcheid

van zoetheid en ziltigheid in twee aan elkander

paaiende Landen, die klaarblykelyk door een zelf-

de oorzaak zyn voortgebragt : ik wil zeggen ,

(door de Rivier de Rhone ; want het is klaar',

dat k Gontracl , zo wel als alle MoeralTcn , een

aangegroeid Land zy. "' •'"'

Om deze zwaarigheid op eene voldoende wy-

ze op teloffen, zal ik de Grondftellingen lïcrin-

neren, welken ik in myn voorige Vertoog heb

vaftgefteldjten opzigt van de aangegroeide Landen

van de Rhone, en zal zeggen, dat deze Rivier

Landen heeft voortgebragt van eene zeer verfchil-

lende natuur; dewyl fommigen zout en bitter zyn,

anderen zoet en vrugtbaar. Op dezen Grondüag

zeg ik dat die Moeraffen in het Zeewater gefor-

meerd zyn. Ik zal het bewys daar van niet herhaa-

Jen. In de tweede plaats zeg ik, dat het aange-

groeide Land
,
genaamd h Contrcci^ buiten de Zee

geformeerd zy. Zie hier het Bewys daar van.

, Ik heb gezegd, dat deafloopende fchuinte des

- IX. Deel. K 3 Lands,
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Lands, van Beaucaire af tot aan de Zee toe, van

zes Voeten loodregte hoogte ware. Op dezea

Grondflag heb ik bevveezen, dat, dewyl 'er aan-

gegroeide Landen , ter diepte van vyftien Voeten,

gevonden zyn aan de kant der Moeraflen ; het

door ontegenzeggelyke bewysredcnen blykbaar

was, dat de Zee daar kon ge weeft zyn, en zelfs

ccrtyds daar gevveeft ware.

Thans zeg ik, op dien zelfden Grondflag, dat

de Zee nimmer aan -/e Contraci toe gekomen zy

,

en bygevolg dat het aangegroeide Land , aldaar

voortgebragt , een zoet en geen zout Land moec

zyn. Het Stuk, daar 't op aan komt, in dit ge-

fchil, beftaat in te doen zien, dat de Zee nooic

tot aan Ie Contra& toe heeft kunnen komen , 't geen

klaar en zeker zal zyn door het zo even gezegde,

altoos in rergelyking met het voorgaande Ver-

toog-, te weeten, dat het aangegroeide Land van

Ie Contra&^ wel verre van vyftien Voeten diepte te

Ijebben ,
gelyk alle de Moeraflen hebben , en zelfs

nfveer ; dit, in tegendeel, zeg ik, niet meer dan

twee Voeten diep is; zo dat, volgens onze Re-

kening, het zou hebben moeten zyn, dat de Zee

meer dan vier Voeten boven haar Peil geleezen

ware , "om de Landftreek van Ie Contraci te be-

dekken.

Daar blyft, derhalve, nu niet meer over, dan

te bevvyzen , dat het aangegroeide Land van /*

Contra& niet meer dan twee Voeten dikte heeft ^

een Zaak, 4ie ik zelf gezien heb ?n de Putten,

welke
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welke de Herders maaken , om 'c Vee te doen drin-

ken. Na omtrent twee Voeten diep gegraven te-

hebben in een Grond van aangegroeid Land , zo-

danig als wy die afgefchetft hebben , vondc men

een Steenigen Grond, volmaakt overeenkomende

met die van *t nabuurige Gebprgte , zo wel alS[

met die van de Crau; en ten bewyze van 't ge^v

zegde dient , djjt , in welk een oord van Ie Cou"

iraci men ook groef, men akoos het zelfde vondt,

dat is, 't .zelfde aangegroeid Land 3. 't zalfde zoet

Water, de zelfde Steenen , ^n nooit bitter, .of

ziltig Water... ^;.^,..; 3, .^....,.j .;.,,,.-, , .•^..vr!

Thans laat ik iedereen oordcèlen, of hctZouc

een vertrouwelyk Behoedmiddel zy tegen a^epa^^

gemakken van 't Wolvee, of niet.' ,
•

.

VL Het Zout is ook niet minder een algeme9n

Behoedmiddel voor de Werkbeeften. . Hii^r^. v,ai)

zal men ligtelyk overtuigd zyn door het VpoiPj

beeld, dat in myn Land van la Bajiide gebeurd

is; 't welk een zoutige, ja zeer zoute Landftreel^

js. Geduurende dertig Jaaren ,en langer is 'er piec

meer dan één Werkbeeft gcftorven , zynde. zo

oud , dat men 'er de Jaaren niet van wift. Om
de zelfde reden ziet men 'er nooit zieke Beeften,

Dit is een uitgemaakte Zaak.

VIL Men moet opmerken, dat het Ontwerp,
om het Zout tot minder Prys te geeven , de rufte

der afhangelykheid , die in een Ryk moet plaats

hebben , niet kan ftooren : om dat , hoewel de

Voordeelen , die uit dit Ontwerp zouden iprui-

3X. Deel. K 4 ten.
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ten , zeer groot waren , de Armen , dat is , zul-

ten, die geen Land in bezit hebben , niet minder

dan gewoonlyk genoodzaakt zouden zyn te wer-

ken; zy zouden alleen 't genoegen hebben van

nooit gebrek aan Werk te vinden, beter betaald

te worden , hun Vocdfel en Kleedcren beter koop

fe hebben , en bygevolg zouden zy beter midde-

len vinden, om met hunne Huisgezinnen te be-

ftaan.

VIII. Na alle de Stukken , die hier zyn byge-

bragt , zou het nutteloos zyn dit Vertoog uit te

breiden , door my bezig te houden met andere

dingen aan te haaien , hoc fraay en keurlyk die

öok mogten zyn. Ik kan alleenlyk verzekeren ,

niets bygebragt te hebben , 't welk niet zeker

zy en een bekende Zaak. De Overtuiging zou

my zo veel moeite niet gekoft hebben, indien ik

de Wereld had willen bedriegen. Een groot ge-

tal Luiden van Eer, wlen, zo wel als my, al

de Stukken , welken ik opper j bekend zyn, zou-

flen in ftaat zyn om my tot een Leugenaar te maa-

ken, indien ik reden daar toe gegeren had.

WAAR.
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- 6;

28.IOI

29.95
30./^

29-I1-

9— 4
-•^^
— 7è~ J

28.10'

— ic;i:— 10

29 Of 29 2

— 5

27
28

29
3^
31

—Il
— 8

30. i^
1—2
052911^

^-9.6 \— 3— 0^28 9
— 3 129.3^—

7 I-
8"

28.toï)28.io;

— o

30
/

— I

40

37
46
50
48

48
46
40
34
39
48
41

38

41

45
42

42
42
40
40
42
46

42141

42141

43I39
42136

'lo!43

5048
5250
Si'47

50,48

4842
4240
39,35
42td2

49 44
464(2
44'44

4645
44 44
4643
45,41

Winds Streek.
*i»j»r^. 's midd. 's»v.

O
NW
zw
NW
io
zw
zw
zw
zw
Zt.O
NO
zw
zw
zw
w
z
z
zw
z
z

NW ,NW

4S42NW

29. 10 44
— 4 41

28.95I47
29.4" 46
— 5'

28.

8

4i|44

44 44
44|42
47|43'

47|4S
4646
4646
47'44

44 42
47I44

ZW
z
NW
N
ZW
ZW
zw
w
NW
ZW

z
N
NW
zw
zw
izw
'zw
zw
zo
NW
zo
zw
w
w
zw
z
zw
z
zw
N
zw
z
w
N
ZW
zw
zw
NW
NW
ZW

Weder.
.

Ctjicldheid. ^

Sneemv.buij
Helder.betr.

Reg. ftoriiu

Biiijig.

Sneeuw, reg.

Regen.
helder.

Vogt, mirt..—— regen.
Mift,

iBetr. helder.

Z
N
NO
Z
ZW
ZW
zw
zw
zo
NW
zo

I

zw [Regen.

NW wind.
W Helder.

ZW ryp.

Z regen,

ZW Zwaaie reg.

Z Wind.rcgen.
ZW Held.

N JBuijig.

7.W j«ecr. helder.

Z Regen.
ZW Helder, reg.

N Miftig.

ZW Betr. regen.

ZW Reg. wind.
ZW ftorm.

NW [Buijig, hagel.

NW ( dond.

ZW ('Held. wiud.

Hoogfte IJaromerer d. 30. 4 "l

Laaglle Barometer d. 28. 8 Y
lïooslle Thermometer gr. 52^
Laagfte Thermometer gr, 34

j^

IX. D£BL.

middelb. d. 29. (

miideib. gr. 43

WAAR-



W A A R N Ë E M I N G Ë N
omtrent de

L'UG TSGESTELDHEID te AmSTELDAM,

in Fehuary 1764.

I

Barometer.
ly.ynnorg. 'smidd. 'mv.

I'28.

229.

ic

'1—
7 - 7
8— II

9
10— 8

lt|— 6
12 30. ó

13
14

9 ,29-

4 1-
3

Or,,-—

15
16:—
17 —
18 —
19

5

3è
4
8

- 9
- 6è
30.0

29- 9I
- 8A
-4Ï
30. o^

o
j
— I

0129.nl
o 30. 1

2
I

— 2

a- I

oi

29.2

Therm.
fto. mi.av

.

4314442
— 6|i42 44'42

• 3^144 47 44
6

8,

44
142

8I151

8I48

4542

Winds Streek. ' Weder.
's morg. 'j midd. 'i av \ Gefietdbeid.

zw
Wt.N
ZVV
ZW
zw

30.0

44,50i

5150 ZW
4!r44ZW

4il47'43 Wt.N

3i20
21
22

23

24J— o
2') 29 ui
26|— iir

27 — 5J^

28 — 8

29I

3i-

29.8i;4i|4B,42
— 8I424945— 8 4748,46
—10 43 4P|48
30.0-4651149
29.10^5052149
30.1 I444746— 1^47151 '^47

2 i47i5i|48

oè47;50,47
2 149:52147

4^— óï- 46149,47
6 46,5045

4i— 4 45j47'45
3—2 411484''-

29.11I- — o 40 45 38

29-"I'35i39 35
— 9ïi29,34 30— lOo

— 9"

— 8

-8^
— 8

31

31

30

34,30
3631
36,30

Z
ZW
zw
ZW
ZW
ZW
NW
ZW
ZW
ZW
w
NO
NO
NO
NW
NW
NO
O
O
Z
Z

W
Wt.N
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
w
z
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
NW
ZW
ZW
ZW
w
NO
NO
NW
N
N

W iWind.buijig.

Wt.Nlktr. helder.

ZW
ZW
ZW
ZW
w
ZW
Z
ZW
NW
ZW
ZW
ZW
NW
ZW
ZW
ZW

i

w
NO
NO
NW
NW

; N

regen.

Regen, held.

Helder.
betr.

Betr. helder.

Regen, wind.

Helder , reg.

Betr. helder.

regen.

Held. wolk.

Betr. helder.

Helder, betr.

betr.

Betr. vogt.

Helder, betr.

Betr. helder,

vogt.

Buij. fneeuw,
Ot.NOt.N] wind.

OtNOc.NHeld.fneeuw.
ZO

,

ZO
i
Sneeuw.bctr.

Z 1 Z IBetr. fneeuw.

ZO
i
ZO Held. vora.

Hooglte Barometer d. 30. 6'"»
• j i^iu j „„ ,,

Laaglle Barometer d. 28. 9 f
'"^'^'^''^- ^- =^9' 7i

Hoogde Thermometer gr. 52^^ •
1 1, t

Laagde Thermometer gr. 29} ^^^'^^^^^ ë'^-40i

WAAR.



W A A R N E E M I N G-E 3Sl

omtrent de

LUGTSGESTELDHEID tC AmSTELDAM,

in Maart 1764.

I

2
^3

4
5
6

7
8

9
ïo
II

12
Ij

ï4
15
16

1?
ï8

19
20
21

22
s.3

24
25
Sl6

'27

a8

2^
30

Barometer.
'smorg. 'fntidu. 's av.

29.8



WAARNEEMINGEN
omtrent de

ZIEKTEN
T E

A M S T E L D A M,

In de Maanden yamiary , Fehruary en Maart

^

des Jaars 1764.

HEt Weer is ongemeen zagt gebleeven tot aan

het end van Fehruaiy , wanneer wy een

Vorft kreegen , die taaraelyk fel en aanhoudend»

was, doende aan het Geboomte, 't welk reeds be-

gon uit te botten , oogfchynelyk veel nadeel. On-

der de Menfchen zyn, geduurende de Maand Maart,

veel Rheumatieke Kwaaien en Koortfen geweeft,

met aandoeninge op 't Hoofd en Borft, dikwils niet

zonder gevaar. Ook heeft men Mazelen gehad en

Kinderpokjes , aan welke laatften eenigcn zyn ge-

fneuveld. In 't laatfte van die Maand hadden wy
een Zomer - Warmte , Ptaande de Thermometer,

's middags, byna 40 Graaden hooger, dan dezelve

in 't begin gedaan hadt.



WAARSCHOUWING
OMTRENT DE

MIS SLAGEN,
DIE VAN DE HbdENDAAGSCHE

STERREKUNDIGEN,
IN DE BEPAALINGEN VAN DE

LOOPKRINGEN der KOMEETEN,

BEGAAN worden:

DOOR DEN Heer

N. S T R U Y C K>

Ud van de Koninglyke Sociëteit van Londen , van de

HoUandfcbe Maatjchappye te Haarlem ^ en

Korrefpondent van de Akademie der

IVeetenfcbappen van Farys.

DE Heer Pingré , Lid van de Akademie

der Weetenfcliappen van Parys , fchreef

niy een Brief, den 4 yu/y des Jaars 1763 gedag-

tekend, waar in zyn Ed. my berigt gaf, dat hy

een Vertoog aan de Akademie liad voorgelezen,

onder zyn Naam , voerende den Tytel van u4an-

merkingen over eenige Loopkringen der Komeeten (*),

en

() Reflexions fur quelqiies Orbites de Coraetes.

IX. Deel. L



j r8 Misslagen der Heden d. SterrekundigeiI
'O

en dat hetzelve met deeze Periode begon ; Ik.

heo deeze Aanmerkingen verzameld uit verjcheïds

Brieven van den Heer Struyck.

Ik had aan dien Heer, van tyd tot tyd, ver-

fcheide Aanmerkingen toegezonden , belangen-

de de MisÜagen, die van my in de Bepaalingen

der Wegen van eenige Komeeten , door de

grootfte Stcrrekundigen van Europa , waren ont-

dekt. Ik heb my niet genoegzaam kunnen ver-

wonderen , dat Mannen , van zo veel naam in de

Sterrckonft , de Theoriën van de Wegen flegts

opgceven, zonder dezelven door Rekening mee

de Waarneemingen, ja zelfs niet met die, door

welken de Weg bepaald is, te vergelyken. Die

vermaarde Mannen , Newton en Halley,
hebben dus niet gehandeld , en in alle de Bepaa-

lingen , die door my gedaan zyn , heb ik altoos

gemeend de Elementen aan de Waarneemingen

te moeten beproeven. Hedendaags fchynt het

de manier te zyn , om maar enkel den Weg te

bepaalen , zonder dien te toetfen , en fomtyds

komt het my voor, dat ook wel fommige Waar-

neemingen worden uitgemonfterd , om dat men

dezelven met de Theorie niet overeenkomftig

vindt. Nog erger is 't, wanneer in Zaaken,die

zo moeielyk te berekenen zyn, verwarring wordt

gemaakt door Drukfouten of onnaauwkeurig-

heden.

De onlangs overleeden Abt de la Caille
heeft in de drie Uitgaven van zyne Lepn: Elemen-

tair

N
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taires d*Aprotiomie^ van de Jaaren 1746, 1755 ^"

1761 , telkens een Tafel geplaatft van de Wegen
van eenige Komeeten. Men zou onderftellen

mogen, dat de laatfte Editie de naauwkeurigfte

ware ; doch ik vind daar in een aanmerkelyken

mlsflag. De Komeet van 't Jaar 1593 , die in

de Mem. de VAcad. des Sciences^ de 1'Ann. 1747.

(pag. 825. Ed. d^Amjierd.') ten naaften by behoor-

lyk bepaald was, gelyk my door de narekening

is gebleeken ; heeft hy aldaar in 't Perihelium wel

tienmaal verder van de Zon gefteld, en de Plaats^

van 't Perihelium , die zyn raoeft 5 Tek. 16

Gr. 19 Minuuten , ftaat aldaar 4 Tek. 16 Gr.

19 Minuuten. Ik kan my niet genoeg verwon-

deren, dat die Heer deezen grooten misflag niet

gezien heeft in zyn tweede Editie , en onverbe-

terd heeft overgebragt in de derde of laatfte.

Men begrypt ligt, welk een groote verwarring

hier uit moet fpruiten.

In de Tafel van de laatfte Uitgaave van 't ge-

melde Werk , die met eenige Komeeten is ver-

meerderd , heeft de Heer de la Caille de

Naamen bygevoegd van de genen , door wien de

Wegen zyn bepaald. Ook heeft zyn Ed. een on-

derfcheiding gemaakt van zulke Elementen ^ die

niet volkomen zeker zyn, zettende daar agter a

feu prés of ten naaften by. Ik kan egter niet zien,

of van deeze laatften zynfommigen wel zo naauw-

keurig als anderen , daar zulks niet agter geplaatft

is. In de eerfte Editie ftaat, onder de Errata,

IX. Deel. L 2 d^c
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dat de Komeet van 1743 in de Tafel nog byge-

Yoegd moet worden, daar men 'er denzelven

reeds in geplaatft vindt. De Elementen van den

Komeet, die in de Jaaren 1680 en 1681 verfchee-

nen is, Iieeftde Abt de la Caille volgens de

verbeteringen , die daar aan door de Waarnee-

mingen van J. PouND zyn toegebragt, uit den

derden Druk der Phil. Nat. Princ. Matbem. van

Newton overgenomen, doch eenigzins veran-

derd: om wat reden' is my onbekend*

Omtrent den Komeet van 't Jaar 153J.

•

In myn Eerlte Werk, over de Geographie en

Sterrekunde, enz., dat in 't jaar 1740 is uitge-

geven, heb ik aangetoond, dat men in het Be-

rigt van Appianus, aangaande deezen Komeet,

in plaats van yuny moet leezen jfuly (*_). Ik

ontdekte dit , doordien alle andere Schryvers

van dien tyd vcrhaalen, dat deeze Komeet van

*t end van y^ny tot in het begin van Augujités

gezien zy. Niettegenüaande zulks fchynt de

Heer Pingré uit den Text van Appianus de

Bepaaling opgemaakt te hebben, die de la Cail-

le in de Tafel van zyn derde Editie heeft ge-

bragt: hoewel hy in de Errata meldt, dat men

dien Weg verwerpen moet , en den Weg weder

ia

() Zie de Inleiding tot de Algemtint Kennis der KomeS'

ten of Staartjierrtn, p. 7.
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in de plaats ftellen , die door den Heer C. Dou-
WES bepaald is. lic had daar over aan den Heer
PiNGRÉ gefchreeven, die naderhand bekend
lieefc, dat zyne Elementen van dien Komeet niet

goed waren, en dit zal niiflchien de reden zyn,
dat de Abt de la Caille dit dus, in de Druk-
feilen , heeft veranderd.

Omtrent den Komeet van deynaren 17290» I730f

De Komeet, die in deeze twee Jaaren zig ver-

'toond heeft, is door den Heer Cassini, by-
na zes Maanden lang, waargenomen. Uit deezc
Waarneemingen heeft de Heer C. Douwes de
Theorie van den Weg berekend en gevonden

,

gelyk te zien is in myn Vervolg van de Hiftorie

der Komeeten, uitgegeven in 't Jaar 1753 (*).
In de vergelyking der Waarneemingen met dè
üitrekeningen worden *er maar weinige gevon-
den, die 3Minuuten verfchillen. Van de vier-

en-veertig Waarneemingen zyn >er 27 die in

Lengte en 25 die in Breedte minder Verfchil gee-

ven dan i Minuut. Ik zal hier , tot een Voor-
beeld, zes van deeze Waarneemingen plaateen.

N.St.

''*) Vervolg v.an ie liefcbryving der Staartftttren , en?,
.p. 58.

' IX. Deel. L 3
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N.Styl
Waare
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De laatftgemelde Heer heeft eenige Waarnee-

^iningen iecs verbeterd, en my de volgende toe-

gezonden, die ik met de eerügemel de/Theorie^

naaraelyk die van Douwes, vergeleeken heb;

sis volgt.

•N. St.Waare
tyd van Pa
lys.

Ï729.
Sept.

P. U. M. Stk.

2.0.29.38

10.8. 1.37

11-7.58 30
Nov.

17.6.36.45

18 5.37. O
22.6.22.45
I7JO.

Jan.

ï8'5.54.3o

Waaiiiceming in

Lengte.

Te^t.Gr.M.Sei,

10. 8. 3.i4

to. 6.18.55
10. 6. 7.25

10. 4,29. 7

10. 4.37.42
10. 5. 10. 12

Breedte.

Ot. M, Sek,

29. 6. 6
29.55.11

30, 4.50

Berekening in

Lengte.

Tek.Gr.M.Sel:

10. 8. 3-24

10. 6. 19.12

10. 6. 7.20

Breedte (Lengte.

Verfchil ia

Br.

.M.Sek.'M. Sei

29. 4.5Ö + O
29.56.59 + 0.17
30. 2.44—0. 5

33.10.15 10.

33.11 SIjIO.

33.19.20110.

4-3035
4.38. 2

5-ii.2p

10.17.34.30 36.38. s8'io.i7,33.2i 36.38,19'— I. 9I-C.39

33- 10. o
33.11-59

^f. Sek.

— I.JO

+ 1.48
— 2. 6

+ 1.28—0.15
+ 0.20+ 0. 8

33.20,36 + 1.17 1.16

Hier uit blykt , dat de gemelde Theorie ook
Proef houdt tegen deeze verbeterde AiJ^aarnee-

mingen. Dewyl alle de Obfervatiën , omtrent

deezen Komeet, taamelyk naauwkeurig zyn, zo
is het te verwonderen, hoe dat de Abt de la
Caille zo ver mis kan hebben gehad in de Be-
paalingen van den Weg, of hy moet zyne Theo-
rie tegen de Waarneemingen niet hebben verge-

leeken. Hy ftelt des Komeets affland in 't Peri-

hel'mm van de Zon 426140 deelen, daar de Heer
Douwes voor gevonden heeft 406980 deelen;

?t verfchil is 19160 deelen, waar van 'er looooo

inde iniddelafftand der Zonne van de Aarde zyn:

h 4 dqe
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dat is nagenoeg een vyfde van 't geheel, 't Is

dan niet te verwonderen , dat ik een zo groot

Verfchil van zyne Theorie met de Waarneemin-

gen gevonden heb.

De Heeren Maraldi, Kies en Delisle

hebben ieder ook een byzondere Theorie van

deezen Komeet opgegeven , die allen eeniger-

niaate met de eerftgemelde, doch in den afftand

van 't Perihelium in lang zo veel niet verfchilleni

Ik heb deeze Theoriën reeds in myn Werk ge-

plaatft, doch ik zal ze hier, tot vergclyking met

die van Douw es, nog eens (tellen ^ om het ver-

fchil aan te toonen.

P! der Klim-
mende Kn.

Tek.GuM.Sei.

Helling
van den
Weg.
Gr. M.Sik.

10.10.35.15 77. 1-58

10.10.32.37 76.58. 4
10.10.16.46 76.52.45

10.10,51.43

30.1p.32. 55

77-18.54

77. i. o

Pl. van 't Pe-|Afft. van
lihclium

Ttk.Gr.M.Sel:

de Zon. i'eiih,gelyke

tyd te i'.nys.

D. Uur.M.Sek.

Juny.

23. 6.45-22

2f. II. 6. O
22.23.54.20

I

Mey.

10. 16.26.48! 3949^7 '22.10.52.14

I

l""y-

10.22.37. 340JÜ64 US' 921. c

Iio.(iuiz..d

tO.22.l6.53 406980
10 22.40. O 426140
10 27.21.38 416927

Komeet in 't

Dir

Dir
Dir.

Dir

Dir.

Domves
LaCaill.

Mar.ildi

Kies.

Delifie.

Hoe zeer nu deeze drie laatfte Bepaalingen in

eenige opzigten verfchiljen, komen egter de Be-

rekeningen daar van veel nader met de Waar-

neemingen overeen , gelyk uit h(?t yolgende

blykbaar is.

Drie der voorgaande Waarneemingen volgens

de Theorie van den Heer JVÏARAXiDi berekend.

N. St,
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N.Styl.
V/a are
tyd te

Parys.

Sept.

D. U. M.
23.7. O
Nov.

i7<5-37
X)ec.

27.5.36

Waarneeming in

Lengte. Breedte.

Tek.Gr.M.Set.

10. 4. 8.3Ö

10. 4.29.55

ic.ii. 57,32

Gr. M.Scl'.

31. 0.17

33.10. O

3S. I 39

Berekeping in Verfchil-in

Lengte.
I

Breedte. Lengte,

Tct.Or.M.Sck.

10. 4.12.19]

10. 4.32. 2]-

10.11.58.21

Gr.M.Sei. Min. Sek.

3o,59.3z'4. 3.431

33. 8.52

35. 2.18

-f2. 7^

+0.49

Ureed te.

— O. 45

— I. 8

+ 0.39

De zelfde drie Waarneemingen berekend vol-

gens de Theorie van den Heer Kies.

N.Styl.

Waare
Tyd te

Parys.
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De Heer Eülerüs fchryfc, dat hy beveftigd

ware in zyne Giffing, dat geen Komeet van ons ge*

zien kan worden , ten zy die nader aan de Aardkloot

zy dan de Zon (*_) ; maar de JBerekening van

deezen Komeet toont, dat wy dezelven veel

verder zien kunnen. Men kan 'er uit befluiten,

dat het niet onmooglyk voor ons zy , met het

bloote Oog een Komeet te zien , die driemaal zo

ver van ons is, als de Zon, en met Verrekykers

of Teleskoopen zal men 'er wel kunnen zien, die

vyfmaal zo ver van ons , als wy van de Zon , of

omtrent zo ver van de Aarde zyn, als Jupiter

van de Zon is.

Omtrent den Komeet van "'tyaar 1743.

De Elementen van den Weg van deezen Ko-

jneet zyn door my bepaald als volgt (f).

1. De Plaats van de Klimmende Knoop van

Aries, 1 Tek. 8 Grad. 10 Min. 48 Sekond.

2. De Helling van den Loopkring, 2 Gr. 15

Min. 50 Sekonden.

3. De Plaats van 't Perihelium van Aries, 3

Tek. 1 Gr. 58 Min. 4 Sekonden.

4. De
(*j Confirmatur itaque quam maxime illa Conjeftura,

quam ante feci , nullum Cometam nobis efle coiifpicuum,

nifi Terras fit propior quam Sol. Tbeor. Mot. Cornet.

Berl, ;744. pag.' 96, 97.

(j) Zie 't Vervolg van de Befcbryv. der Staartjlerre%

Amaerd. 1753. bl. 7a.
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4. De Afftand des Komeets,in 't Perihelium,

van de Zon, 8381 li deelen, waar van 'er

:, loooco in de middel-afftand des Aardkloocs

van de Zon zyn: de Logar. is 4.923304.

5. De Tyd wanneer hy in 'c Perihelium ge-

weeft is , in 't jaar 1743, in January 10 Da-

gen, 21 Uur. 24 Min. 57 Sekonden, Nieu-

wen Styl
,
gelyken Tyd van Parys.

6. De Loop direkt, of met de Orde der Te-

kenen , uit de Zon te zien.

Volgens deeze Elementen heb ik de Plaats van

den Komeet , 'uit de Aarde te zien , berekend

op den 16 February, 8 Uur. 6 Min- 9 Sekonden,

Middeltyd van Parys : onderftellende de Zon

,

op dien tyd, van Aries 11 Tekens, 7 Grad. 52

Min. 44 Sekonden , en den Log. des afflands van

den Aardkloot van de Zon 4.996150, of 99117^

deelen : en gevonden als volgt.

Waarneeming in

Lengte
Tel-.nr'.M, S.

S.I2.57.0

Breedte.
Gr.M'm.S.

13-25.0

Berekening in

Lengte. [Breedte.
Tek.Gr.Mi». SJGr. Min. S,

5.iï.56.32li3-2S« 7

Verfchil in

Lengte.iLengte.
M. Sek.\ M. Srb.

— o. 28)+ o. 7

In alle de drie Uitgaven van het Werk van

den Abt de la Caille, genaamd Legons Ele~

mentaires d'Aflronom'ie , vindt men de Bepaalin-

gen van den Komeet aldus.

Plaats der
'

Klimm.Kn.
rck.O-, Miji. s.

2. 18. 21. 15

Helling. iPlaats van Afft. v. d.

't Perihel. ,Z.inLog.
Gr. Min.s)^e\!.Gr.M.Se}i\

2.19.33,3. 2.4i.45'9.92iö90

IX. Deel.

Tyd in 't Pc
rihelium.

Jan. 10. 20. 3S

Vol-
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Volgens deeze Elementen de Plaats van den

Komeet , uit de Aarde te zien , op den ge-

zegden datum berekenende , vinden wy het

als volgt.

Waarneeming in i Berekening in | Verfcbil in

Lengte
Tet,Gr.Mi„.S.

5-12. 57.C

ireedte
|
Lengte.

13.25. olj. 12.41-39

IJreedteiLengte. Breedte.
Gr. M-'a.sJ. Mi.i.sA j\:~n.S.

13. 33. 4I— 15-21'+ 13- 4

Hier uit blykt klaar , dat de Plaats van de

Klimmende Knoop in de Theorie van deezen Ko-
meet, welke de Heer de la Caille opgege-

ven heeft, 10 Graaden te ver gefteld zy. Het
weinige , dat hier volgt , heb ik gemeend >er

rog by te moeten voegen, ten dienfte van de

genen , die de IComeeten vi'illen berekenen.

Omtrent den Kotn,eet van uyaar 1699.

In de eerfte Editie der Aftronomifche Leflen

van den Heer de la Caille, vindt men de

Plaats van de IClimmende Knoop, in deeze Ko-

meet , van Arie: gefteld 4 Tek. ai Graad. 45
Min. 35 Sekonden. Hier fchuik ook een Druk-

feil, die in de volgende Uitgaven van dat Werk
is verbeterd ; alwaar de Klimmende Knoop , in

de AA eg van deeze Komeet , van Anes gefteld

wordt 10 Tek. 21 Grad. 45 Min. ^5 Sekonden.

De Plaats van de Klimm. Knoop heb ik bere-

kend door drie Waarneemingen, van 20, %6 Fe-

hmary en 2 Maart y en dezelve gevonden 10

Tek.
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Tek. 21. Graad. 40 Min. 2.6 Sekonden. We-
derom, door de Waarneemingen van 19 en 26

February met die van den 2 Maart vergeleeken

,

vind ik dezelve 10 Tek. 21 Graad. 33 Min. 4 Se*

konden.

Omtrent den Komeet van ^tjfaar 1739.

In, de zelfde eerfte Editie van het Werk van

den 'Abt de la Caille, wordt de Plaats van

de Klimmende Knoop, in deeze Komeet, opge-

geven , van Aries af te zyn o Tek. 27 Gr. 25
Min. 14 Sekonden. In de tweede en derde Uit-

gaven van dat Werk , vindt men de Plaats van

die Nodus 6 Tek. 27 Gr. 25 Min. 14 Sekonden.

Waarfchynlyk zal die Heer dit in deeze laatfte

Editicn verbeterd hebben.

Omtrent den Komeet van hyaar 1747.

Ik vind de Plaats van de Klimmende Knoop,

in de Bepaalingen van deezen Komeet , in de

gemelde eerfte Editie van de Legons Elementair

res d'*Ajironomie^ van Aries 10 Tek. 27 Graad.

18 Min. 50 Sekonden : maar in de twee laat-

fte Uitgaven van het zelfde Werk ftaat die

l^odu: van Aries 4 Tek. 27 Graad. 18 Min.

50 Sekonden. Dit houd ik insgelyks voor eene

verbetering.

IX. Deel. pe
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De moeielyke en met veele zwaarigheden in-

gewikkelde Berekening der Komeeten , daar ik

geduurende myn Leefcyd veel arbeids aan he-

fteed heb, gaf my aanleiding om dit weinige ten

diende der genen, die zig in dit verheven deel

der Srerrekunde oefenen, hun voor te draagen:

op dat zy niet door 't Gezag van Mannen, die

in deeze Weetenfchap inderdaad vermaard en van

veel verdienfte zyn geweeft,in verwarringen ge-

bragt mogten worden, daar zy zig fomtyds niet

ligt uit zouden kunnen redden.

De



r>E NIÉUWE
ONTDEKKINGEN

VAN DEN VERMAARDEN Heer

A LB. VAN H ALLER,
OVER DE VORMING VAN HET

KUIKEN IN 'T EY,
MET DE PROEFNEEMINGEN

VAN DEN BEROEMDEN

H A R V ^ U S,
o V E R D E

VOORTTEELING der HINDEN,
VERGELEEKEN,

I»OOR HEK HfiER

C BONNET,
Lid van de Genootfcbappen van Geleerden in Enge->

land , Sizeeden en Bononie , Korrefpondent van de
Akademie der Weetenjchappen van Parys.

{Confiderat. fur les Corps Organifés &c, Amfterd. 1762.
Tom. I. Pref. p. VI. & p. 124.)

ONder de verfcheiderley Gevoelens over de
Voortteeling, had ik de On t winding (Eva-

'

/uf/o) aangenomen als een Grondbeginzel , aller-

IX. Deel. meeft



172 De Nieuwe ONTDEi^iciNföEN Van Hallêïi

meeft met de Reden en Ondervinding overeen-

komllig. lic onderftelde, dat alle Ge werktuigd
Ligliaam voor de Bevrugting reeds in wezen was,

en dat dezelve niets deed, dan de Ontwikke-

ling te bezorgen van het Werktuiglyk Geheel

,

't welk voorheen in 't Klein gefchetft ware ia

het Zaad der Planten of in het Ey der Dieren.

Ik beproefde te verklaaren, hoe de Bevrugting

deeze uitwerking voortbragt, en, naar maat e ik

analyfeerde, werd ik langs hoe meer overtuigd,

dat men den een of anderen tyd betoogen zou,

dat het Spruitje (^Germeti) voor de Bevrug-

ting reeds in de Vrouwelyke Sexe was, en dat

de Geeft van 't Mannelyk Zaad niets gene-

reerde.

Maar ik zag flegts van buiten op : ik wenfch-

te door en door te zien , om met vafter grond te

redekavelen. Eenige Waarneemingen kwamen

my twyfelagtig of dubbelzinnig voor: anderen

fcheenen tegenftrydig , en fchoon ik wel befpeur-

de, dat 'er Middelen zouden zyn, om die over-

een te brengen met myne Denkbeelden , was ik

met myne poogingen, in dit opzigt, niet te vre*

de. Het fpcelde onophoudelyk in rayn gedagten

,

dat 'er geen eigentlyk gezegde Voortteeling wa-

re, en dat men alles tot een enkele Ontwikke-

^

ling betrekken kon. Ik had verfcheide Waar-

neemingen aan de hand , die fcheenen famen te

loopen om zulks te bcwyzen : deeze tragtte ik te

doorgronden: ik vergeleek ze met elkander; ik

ont-
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ontleedde dezelven. Ik ftelde myne Onderflel-

ling tegen die,, welke een vermaard Akademift

kwam uit te geeven, en deeze Vergelyking,die

Voor my niet ongunftig was, beveiligde my langs

hoe meer in myne eerfte Grondbeginzelen. Nog-

thans bleef 'er altoos té bewyzen over , dat het

Spruitje aan de Vrouwelyke Sexe toebehoorde,

dat hetzelve dus in wezen ware voor de Bevrug-

ting, en dat men de Ontwinding (Evolutto) aan-

merken moet als de algemeene Wet der Gewerk-

tuigde Wezens.

Die gewigtige Ontdekking, eindelyk , welke

ik verwagtte en had durven voorzeggen, werdc

my in den jaare 1757 door den Baron van Hal-
lek. aangekondigd , die haar van de Natuur z;el-

ve gekreegen heeft. Uit het binnenfte van een

Hoender-Ey was het, dat dezelve deezen ver-

maarden Man met haare Godfpraaken begunftig-

de,, die hy aan de Nakomelingfchap overhandigd

heeft in een geleerd Werk, waar van de Tytel

is , Vertoogen over de Vorming van V Hart tn "'t Kut»

ken^ over 't Oog^ het Maakzel van het Doijer en de

Ontwikkeling (*). Deeze beroemde Autheur heeft

agter zyne Waarneemingen eene reeks van Ge-

volgtrekkingen geplaatft, daar ik de Waarheden

vaii

(*) Memoiresfur laformaiion du deur dans Ie Poulet, fur

l'Oeilj Jiir la Stru&ure du jaune ^ fur Is Developpement,

A Laufanne, chez M. Michel BoUsquET, in Duodé-

fimo. Ann 1758. Mem. I II.

. IX. Deei.. M
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van 'c grootfte belang , en die dienftigfi: zyn om

de beneveling van myn Onderwerp te doen op-

klaaren , zal uitkippen.

EERSTE WAARNEKMING.

Betoogifig dat het Vmgthegmzcl alken aan de Vrou'

welyke Sexe toebehoort^ en Gevolgtrekking daar

Uit ten opz/gt van de Zaaden der Planten.

Het Vlies , dat inwendig het Doijer van 't

Ey bekleedt , is een verlanging van het Vlies

,

waar mede de dunne Darm van het Kuiken is be-

fpreid. Hetzelve is onafgebroken vereenigd met

de Maag, de Keel, den Bek, de Huid en Op-

perhuid. Het uitwendige Vlies van het Doijer

is een uitfpreiding van het uitwendig Vlies des

Darms: hetzelve verbindt zig aan het Darmfcheil

en Buikvlies. Het Doijer heeft Aderen en Slag-

aderen, die van de Darmfcheils Aderen en Slag-

aderen van de Vrugt afkomftig zyn. Het Bloed

,

dat in het Doijer omloopt , krygt van het Hart

't beginzel zyner beweeging. Het Doijer is der-

halve een weezentlyk deel van het Kuiken: maar

hetzelve heeft plaats in een onbevrugt Ey: der-

halve bevindt zig het Kuiken in het Ey voor de

Bevrugting.

De overeenkomftighcid, welke 'er tuffchen de

Planten en Dieren waargenomen wordt, en waar

ran ik den een of anderen tyd zal handelen , laat

geen
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geen tvvyleling over , dat het niet met de Zaa-

den der Planten zou gelegen zyn even als met de
Eyeren der Dieren, en dat dezelven niet oor-

fprongelyk alle wezentlyke deelen van de Plant

bevatten zouden.

TWEEDE WAARNEEMING.

Vloeibaarheid der deeltjes t>an de Vrugt^ wanneer

die zig begint te ontwikkelen , en hoe derzehef

deelen allengs tot Vajiheid komen.

De Vafte deelen van het Kuiken zyn in 't eerft

vloeibaar; dit Vogt verdikt allengs en wordt ee-

ne Lil. De Beenderen zelf paffeeren agtervolge-

lyk door deezen ftaat van Vloeibaarheid en Ly-
raigheid. Op den zevenden Dag der Broeding

is het Kraakbeen nog Lilagtig (*). Het Brein

is, den agtften Dag, niets dan een doorfchynend

Water en zonder twyfel gewerktuigd : niette-

min beftuurt de Vrugt alsdan reeds zyne Leden

;

een nieuw en handtaftelyk bewys van de beftaan-

lykheid der Dierlyke Geeften : want hoe zal men
Veerkragtige Snaaren onderftellen in een door-

fchynend Water ?

't Is hoofdzaakelyk door de ongevvaarworde-

(*) Ohfenat. de Mr. UE E alluk fur ks Os. A Lau»
fanne in Duodecimo. Ann. 1758. pag. 177, 178.

IX. Deel. M a
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lyke Uitwaafeming der Wateragtige deelen , dat

de Elementen elkander naderen om vafte Lighaa-

men te formeeren. De Vaten , grooter gewor-

den zynde , laaten Gomagtige , Ey vvitagtige , Ly-

migc deeltjes in, die elkander fterker aantrekken.

Hoe meer de nabyheid van de Elementen toe-

neemt, hoe meer kragt de Aantrekking verkrygc.

Het Gewerktuigd Vogt wordt dus by trappen

tot de Slymagtigheid gebragt; het wordt Vlies,-

Kraakbeen , Been , door ongewaarwordelyke

fchaduwingcn , zonder bymenging van eenig

nieuw gedeelte. Het zelfde neemt men in de

ïlanten waar, welker Houtige deelen in 't eerft

maar een foort van Slymagtigheid vertoonen

,

wordende vervolgens Kruidagtig, en krygende,

óp *t laatfte, de zelflïaiïdigheid van Hout.

De Heer Rêaumdr heeft betoogd, dat,

indien nicn door bekleeding de Uitwaafeming

foorkomt van het overtollige, de Vrugt in het

Ey bewaard en het Leven der Infekten naar be-

lieven verlangd worde.

DEÜDE W^AARNEEMING.

De Oorzaahn door en de Orde in rcelke ^ alle de

deelen van de Vrugt , van onz'tgthaar
^
g^lyk zy

ie voeren waren , zigthaar worden.

De trapswyze aannadering der Elementen ver-

min-



&YER DE Vorming van 'r Kuiken in 't Ey. i 77

mindert meer en meer de doorfchynendheid dei'

Deelen ; en dit is een der Oorzaaken , die ons

.dezelven van onzigcbaar
,

gelyk zy te vocwen

waren , zigcbaar maaken. Op 't end van den

tweeden Dag der Broeding onderftheidc men

,

v.eer duideiyk, de Kloppingen van het Hart. De
toencemingen van het kleine Dier zyn nooit ge-

;&winder dan in de eerfte Dagen. Het Hart hadt,

derhalve, het Bloed reeds aangedreeven,eer men
zulks bemerken kon. De doorfchynendheid vqa

bet Ingewand onttrok hetzelve aan »t Gezigt,

en het was te zwak om het Amn'ios op te ligten.

Niet voor den zesden Dag is de Long zigtbaar.

Alsdan heeft dezelve de langte van tien hon-

derdfte deelen Duims. Met vier van deeze hon-

derdfte deelen langte zou dezelve zigtbaar ge-

weeft zyn, indien zy niet doorfchynende ge-

weeft ware. De Jjever is pog grooter , wan-
neer die zig begint te vertoonen; zo dat, indien

Ky niet eer zigtbaar zy ge weeft, zulks eeniglyk

aan haare doorfchynendheid moet; toegefchregven

worden.

Van de Slymagtige doorfchynendheid tot de
Witheid is maar één trap, en de enkele Uitwaa-
feming verftrekt om dezelve voort te brengen.

In het leevende Dier is het Vet doorfchynende:

de aanraaking van de Lugt verdikt hetzelve en

maakt het wit. Het Wit is, derhalve, de eerfte

KleuF van het Dier, en de Slymagtige doorfchy-

JX. Deel, M 3 nend-
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nendheid fcbynt deszelfs eerften ftaat uit te man-

ken. De talryke Proefnecmingen van den Au-
theur, op de Viervoetige Dieren en Vogelen,

beveftigen deeze Waarheid.

Geduurende de eerfte Dagen, die op de Be-

vrugting volgen, fchynt het Ey van een Schaap

niets meer te bevatten dan een foort van Lympha,

Het is , den zeventienden Dag , nog Lilagtig.

Na dien termyn onderfcheidt men , zeer duide-

lyk, de Vrugt in haare Vliezen bewonden, lang

zynde ongevaar een vierdeDtüms. De Vrugt hadt,

derhalve, een aanmerkelykc toeneeming gekree-

gen onder de gedaante van een Vogt , en vervol-

gens onder die van Lil; maar haare doorfdiynend»

heid maakte haar onkenbaar (*).

VIERDE WAARNEEMING.

Oorfprofig der Kleuren en Smaahn , zo in d»

Dieren als m de klanten.

De Vaten , langs hoe meer uitgcfpannen door

de aandryving van het Hart , laatcn grovere

deeltjes in, die ongelykflagtiger en hierom zelfs

meer Kleurende zyn dan de doorichynende deelt-

jes. Hier uit ontftaan de verfcheiderley Kleu-

ren , die agtcrvolgelyk het Dier verfieren. De
na-

(*) De Heer H a l l e R , H\^. de VAcad. Royale des

Sciincts. Ann. 1753. pag. 134, I3S «'« Quarto.
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natuurlyke Warmte en die van het Klimaat,

fchynen ook iets daar aan toe te brengen. De
Heer Hall ER zegt by deeze gelegenheid ,

dat het ^ 'tn ds VIanten ^ de Warmte alken zy ^ die

de Kleur geeft (J^'). Evenwel fchynt het my toe.j

dat myne Proefneemingcn over de Slier- of Slen-

terigheid (P'Et'iolemeni^ bewyzen , dat die Kleu-

ring minder van de Warmte dan van het Licht

afhanglyk zy (f}*
De Kleuren gaan de Smaaken voor. De Gal

is groen eer dat dezelve bitter zy. De Vezelen

van 't Gezigt hebben meer Gevoeligheid dan die

van de Smaak : of de Deeltjes , die de Smaak

aandoen, verfchillen van de genen die aandoe-

ning hebben op 't Gezigt, en ontwikkelen zig

laater.

VYFDE WAARNEEMING.

T)e Deelen van h.t Vrugtheg'mzel neemen^ agtervol^

gelyki nieuwe Gedaanten en nieuwe Plaatzin

'

gen aan , die , mei en henevens de Ondoorjchy-

'ftendheids bekwaam zyn , om ze ie doen hennen.

Naarmaate het Vrugtbeginzel zig ontwikkelt,

neemen deszelfs Deelen nieuwe Gedaanten en

nieu-

(*) Pag. 18 r.

(t) .Zie Art. 79 en 113 van myn Werk/ur VUfage des

Feiiilks dans les Plantes. [Ook vindt men , in het III.

Deel deezer Uitgezogte Verhandelingen y bludz. 74, 75,

iets dnar van aangetekend.]

IX. Deel. M 4
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nieuwe Plaatzingen aan , en deeze veranderin-

gen loopen met de Ondoorfchynendheid iaracn
,

om ieder Deel kennelykte raaaken.

Den eerden Dag zweemt de Vrugt niet kwaa-

lyk naar een Vorichen-Pop of Kikvorfch-Jong.

Haare Kop is groot, en deRuggegraat, zeer dun

zynde, fchynt 'er een Staartje of kort byhangfel

aan te raaaken. Uit dit Staartje , uit dit byna on-

zigtbaar Draadje , komen eindelyk Ledemaaten en

Ingewanden voort, en het Hoofd wordt daar

van , op zyne beurt , een byhangzel.

Geduurende de eerlle Dagen der Broeding,

zyn de Darmen van het Kuiken onzigtbaar : maar

alsdan zyn zy voorzien met een monftreus by-

hangzel , *c welk aan het kleine Dier door een

Kanaal van Gemeenfchap is gehegt. Het Doi-

jer is dit byhangzel , dus buiten het Lighaam van

het Kuiken geplaatR. Op 't end der Broeding,

inzonderheid na de Geboorte , vertoont zig at-

les hier onder een nieuwe Gedaante. De
Darmen zyn groot geworden, het Kanaal van

Gemeenfchap is vernietigd , het Doijer is ver-

dweenen, en men vindt buiten 't Lighaam van

het Kuiken niets, dat aan hetzelve toebehoort.

Dus blyven het Doijer en de Darmen uit-

wendig aan het Kuiken , byna tot aan het end

der Broeding toe. In deeze eerfte tyd fchynt

,

derhalve , het Kuiken een Dier te zyn me^

twee Lighaamen. De Kop , het Lyf en de Le-

den, maaken ée'n van deeze Lighaamen uit ; het

Doijer
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Doijer en deszelfs aanhang het andere. Maar,

op 't end der Broeding , verflenft het Navel-

vlies ; het Doijef en de Darmen zyn terug ge-

dreeven in het Lighaam valn het Kuiken, door

de Irritabiliteit welke de Spieren van den Onder-

buik verkrygen , en het kleine Dier heeft niet

meer dan één IJghaam.

Door een overcenkomftig Werktuiglyk Ge-

ftel is 't, dat het Hart van plaats verandert , en

zig vertoont onder zyne waare gedaante. Het
verfchynt in 't eerftniet, dan onder die van een

halven Ring, afftandig van de Wervelbeenderen

en in ïeker opzigt buiten dé Borft geplaatft.

Neemendè van 'dag tot dag meer valtheid aan,

trekt de Cellüleufe Rok alle Déelen van het Hart

naar elkander toe , en doet dézelven aan de Rug-
gegraat naderen.

Eïndeljk , het zyn niet dan overeenkomftige

Oorzaakéh , die , allengs de Vrugt op zig zelf

bmwendehde, derzelver regtfe plaatzing in eene

Hinkfe plaatzing veranderen.

- ^ ZESDE WAARNEEMING,

De Ingewanden doen reeds hunne Werking^ ier-

toyl zy nog in eènjJaaf van Vloeibaarheid zyn.

De Staat van Vloeibaarheid , in welke zig in 't

eerft alle de'Werktuigen bevinden , verhindert

^'•'IX. Deel. M 5 de-
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dezclven niet zig te kwyten van hunne onaf-

fcheidelyke Werkingen : zy verteeren , berei-

den en doorzygen de Vogten , gclyk zy ged uu-

rende het geheele Leven van het Kuiken zullen

doen. De Nieren , nog onzigtbaar zynde
,

fchciden reeds de Pis af.

Om reden tegeeven van de Affcheidingen (*S>-

cretiones^ had ik by de trapswyze verkleining

der Vaten , de zeer veel ingang hebbende On-

derftelling gevoegd van de oorfprongclyke In-

drinking der Klieren. De Waarnecmingen op

het Kuiken bev^yzen de vallchheid van die On-

derftelling: zy leeren ons, dat de zelfde Vaten,

op byzondere tyden, Vogten doorzygen, die ver-

fchillende fchynen te zyn. In het Kuiken van ne-

gen Dagen is de Gal vloeibaar , doorfchynende

en zonder bitterheid : 't is een zuivere Lymfha ,

zeer verfchillende van de Gal in het volwalTen

Dier. Eveneens is 't gelegen mee hetZaadvogt,

'dat in 't eerfl: , in het Kind , niet meer is dan

ecne W^eyagtigheid.

Aanmerkelyke Gevolgtrekkingen.

T)e eerjïe Oorjfrong van het Vriigtl'eg'tnzel n iu db

Vronwelyh Sexe,

Zie daar Waarneemingen , welken wy vcr-

fchuldigd zyn aan de oplettendheid en fchrandcrheid

van
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van een uitmuntend Natuurkundigen, die een

vaften GrondReun geeven aan onze Redeneerin-

gen. Thans is 'c niet meer noodig het Gefchil

te befliffen, dat een zo langen tyd de Ontleed-

kundigen heeft verdeeld over den eerden Oor-

fprong van het Vrugtbeginzel. Wy hebben in

het Verhaal van de eerfte Waarneeming onbe-

iwiftelyke Blyken, dat hetzelve behoorc tot de

Vrouwelyke Sexe. Uit die Waarneeming volgt,

dat het Doijcr een weezentlyk Deel zy van het

Kuiken ; doch het Doijer heeft plaats in Eijeren

die niet bevrugt zyn : het Kuiken is derhalve in

het Ey, voorenaleer de Bcvrugting gefchiedt.

Wy hebben genoegzaamen Grond , om uit

deeze Waarneeming dit gewigtige Gevolg te

trekken : dat de Eijerftokken van alle Wyfjes

der Dieren, oorlprongelyk, voor af geformeer-

de Vrugtbeginzelen bevatten, die niets, dan de

famenloüping van zekere Oorzaaken, afvvagten,

om zig te beginnen te ontwikkelen,

JDe E'ijerpokken der ^onguerpnde Dieren hevatieu

waare Eijeren.

De Ontleedkunde heeft ons, in de Wyfjes der

Jongwerpcnde Dieren (Viviifiara') Eijerftokken

(Ovaria) getoond. Men kan de Blaasjes^ die

dezelven famenftellen, aanmerken als waare Eije-

ren. ^' Een groot Anatomift hadt , reeds over-

lang, het weezentlyke beftaandeezer Eijeren be-

IX. Deel. toogd
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toogd (*) : hy was zo ver gekomen , van de Vrugt

QPoetus') te onderfcheidenin een Blaasje, dat nog

aan den Eijerftok zat. De Boomluis (^Puceron')

Q-oit zulks in een nieuw Licht. Ik heb beweezen,

dat dit zonderlinge Infekt in de Zomer leevendc

Jongen werpe, en 's Winters Eijeren legge (|).

De Plantluizen, die leevend geboren worden,

waren derhalve in deeze Eijertjes vervat.

Gelykheden en Ongelykheden der jfongwerpende m
JEijerleggende Dieren.

Derhalven worden de Jongen derjongwerpen-

de Dieren in de Buik van de Moer uitgebroed

;

die der Eijcrleggende na dat zy 'er uitgekomen

Kyn. Deeze laatften neemen in het Ey, geduu-

rende de Broeding, een toeneeming aan, welke

evenredig is met de gene, die van de anderen in

de Lyfmoeder aangenomen wordt.

De meefte PlantgewalTen zyn Eijerleggende

en Jongwerpende tevers. Het Zaad is overeen-

komftig met het Ey, de Bot of Knop met hat

Blaasje. Het Vrugtbeginzel plant zig in de Lyf-

moeder in : het 1: lantje in de Knop verborgen

,

vereenigt zig met den Stam.

Bet

(*) Mr. LiTTRji, Mem. de l'^cad. Royale des Science» ^

Ann. 1701. p. 109. Ed. in Ounrto.

(fj Tiatté d' LifeClologie. Part. 1. Obf. 8, 9, iff.
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Het Zaad der Planten zo wel als V Ey der Die-

ren , de Knop en '/ Blaasje , bejluhen oor^

fbrongelyk een Vrugthghzel of Spruitje , dat

wegens zyne Kleinheid en Doorfchynendheid on-

z'igtbaar is.

Indien het beweezen zy , dat het Doijer on-

afgebroken is vereenigd mee de Darmen van het

Kuiken , zo is ook beweezen , dat het Kuiken

geweeft zy in het Ey voor de Bevrugting (f).

De Eijercn , die niet bevrugt zyn, hebben een

Doijer , 't welk niets verfchilt van het Doijer

dïr bevrugte Eijeren. De Heer Hall er.

toont de ongerymdheid , die 'er in gelegen zou

zyn , wanneer men onderftelde, dat het Doijer,

door het Hoen verfchaft ,
ge-ent ware met hee

Vrugtbeginzel, dat de Haan uitlevert. „ Het

„ Doijer (zegt hy) heeft Vaten, Slagaderen

„ en Aderen.- Zonder de Slagaderen zou des-

„ zelfs Vogt niet geboren zyn: zonder de Ade-

„ ren zou hetzelve geen Omloop gehad hebben,

„ en men kan geen Slagaderen zonder Aderen

„ onderftellen. Maar deeze Slagaderen van

„ het Doijer en deeze Aderen fpruiten eenig-

lyk van de Darmfcheils Aderen en Slagade-

ren van de Vrugt. De Oorzaak van de be-

„ weeging des Bloeds in het Doijer komt dan

„ van

(]•) Zie de I. Waarneeming, hier voor bladz. 174.

IX. Derl. '
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„ van de Vrugt : de termyn der opüurping van

„ hec Doijer is ook in de Vrugt; waar van der-

„ halve het Düijer een gedeelte is, hebbende

„ niet kunnen bellaan zonder dezelve (*)".

Dit ftrekc tevens ter beantwoordinge van de

Onderftelling, welke men mogt willen maaken,

dat het Vrugtbeginzel ^ door de Mannelyke

Sexe verfchaft , zig in-ent met de deelen van

het Blaasje , die tot Voeding van hetzelve en

om hec te doen grocijen gefchikt zyn. Zonder

twyfel zal het Blaasje begaafd zyn met een

Werktuiglyk Geftel , overeenkomftig met dat

van het Ey , en tot het zelfde einde betrek-

kelyk.

Dat het Vritgtheginzel oorjprongelyk plaats hehhs in

het Vo^t^ welk het Mannetje verjchaft , u een

valjch Gevoelen.

Het Zaadvogt dient derhalve niet om hec

Vrugtbeginzel te brengen in hec Zaad der Plan-

ten of in hec Ey der Dieren, als in een plaats toc

deszelfs Oncvanging en Huisvefting gefchikc. He-

dendaags moecen wy afïtappcn van een Gevoelen,

dac niecs meer coc zyne begunftiging heefc dan

vermaarde Naamen. De Ontdekking van het

vooraf beftaan van 'c Kuiken, eer de Bevrugcing

plaacs heefc , brengc ons te rug coc de Giffing

,

die

{*) Obferv.fur k Poukt, &c. pag. i8S. &c. Mem. II.
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die van my geopperd was, noopens het Gebruifc

van die Vogt (*).

Deeze Ontdekking is een der grootfte Schree-

den, welken de Natuurkunde der Gewerktuig-

de Lighaamen in onze Dagen gedaan heeft. Men
was de beflifling van *t Gefchil afwagtende van

de menigvuldige Proefneemingen , die men in 't

werk ftellen zou op de onnatuurlyke Voortbreng-

zels (Mukts') , en men hadt niet vermoed , dat

de enkele befchouwing van een Hoender-Ey ge-

noegzaam zou zyn om hetzelve te befliflTen. De
geheele Wereld wift , dat de Eijeren , die niet

bevrugt zyn , een Doijer hebben , maar nie-

mand, voor den Heer Haller, liadt de betrek-

kingen befpeurd , welken dit zo bekende Stuk

verbonden aan .het Gefchil over den Ooriprong

van het Vrugtbeginzel. Dus was het dat New-
ton zig van de Befchouwinge van een Zeep-Sop-

Bel verhief tot de Befchouwkunde van het Licht.

De Konft van te zien is de Konft van de Betrek-

kingen te bemerken , en alles fchakelt zig te fa*»

men voor de Oogen van een fchrander Vernuft,

Aan-^

(*) Zie de Artikelen 39—43. Chapitre III. [Mooglyk
brengen wy, in deeze Verhandelingen ,txs.^Qïh^nA. nog wel
iets , aangaande die Giffing van den Heer Bonk£T, te

voorfchyn,]

IX. DiEL,
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Aanmerkingen

omtrent de voorgedagte Waarneemingen.

De Staat van Vloeibaarheid is niaar iets fehyrt'

baars.

Het Vrugtbeginzel vertoont zlg , in ^t eerft ^

vloeibaar ; het is doorfchynende : allengs verlieft

het van zyne Doorfchynendheid , het wordt Lil-

agtig: op 't laat ft vertoont het Deelen die Vaft-

heid hebben (II, III, IV. Waarneeming.)

Men bedroog zig, indien men denken mogt >

dat het Vrugtbeginzel, oórfpronglyk , inderdaad

een Vogt ware. De Vogten zyn niet gevverk-

tuigd; het Vrugtbeginzel is het al, en iS het

van den beginne af ge weeft. Wanneer hetzel-

ve zig aan ons onder den bedrieglyken fchyn vart

een Vogt voordoet , dan heeft het Vaten , en

deeze Vaten kwyten zig van hunne onaffcheide-»

lyke Werkingen. (VI. Waarn.) Het zyn der-

halve vafte Lighaamen , maar hunne overmaatige

teerheid fchynt ze naby te doen komen aan den

ftaat van een Vogt.

De aandryving der Vogten al meer en meer de

Vaten verwydende, laaten zy Deeltjes in, die

hoe langer hoe ongelykflagtiger zyn. De door-

fchynendheid gaat weg , de Witheid volgt 'er

op, en eindelyk verfchynen de Kleuren. (IV.

Waarn.)
Zo
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.ƒ Zo lang de Ingewanden onbewoogen en door-

.fcbynende biyven , zyn dezelven onzigtbaar
^

jchoon zy reeds eene Grootte bekomen hebben,
yeel overtreffende die gene , welke hun ge-

waarwordelyk maaken konde (III. Waarn.)
De form en plaatzing Joopen faraen met de

Rufte en Doprfchynendheid, om een Waarnee-
mer,die vooringenomen is of weinig oplettende,

te bedriegen. Men vindt het moeielyk het Kui-
ken te ontdekken onder de gedaant-e van een klein

Draadje, dat witagtig is en onbewoogen, in ee-

.neregte lyn uitgcltrekc en door een Uitwas be-

i)aald. Men kent het Hart niet in de figuur van
een halven Ring, oogfchynlyk buiten de Eorft

geplaatft (V. Waarn.)

De Stelzel- Geeji heeft geen aanleiding gegeven iot

deeze Ontdekkingen.

De Steizel-Geeft brengt fomtyds Theoriën ter

baan, welken hy met alle kragt poogt te beveili-

gen, door middel van Proef Ondervindingen. On-
ze Eeuw levert ons vermaarde Voorbeelden uit

,

die niet dan al te zeer bewyzen,dat deeze Geeft

niet zo gelukkig zy om de Natuur te betrappen

,

of men heeft nog veel te mistrouwen aan

deProefneemingen, door welken hy haar voor-

geeft te raadpleegen. Indien het onbekend wa-
re, tot welk een graad de Heer Haller uitmunt
in de Konft van Waarneemen , zou men evenwel

IX. DtEL. N niet
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"niet vreezen , dat hy 'er zig in had laten mislei-

'dètt', wanneer men wiftj, dat hy, voor zync

Waarneemingen op de Eijeren , niet naar de Ont-

winding (Evolum') overhelde. Ik heb geenerley

Suizel omtrentde Voortteel'tng (fchreefhy my eens;)

van het Vooroordeel der Ontwtnding om[lagen ^ zie ik
,

hoe langs hoe meer , eene eenvoudige en lymige Stoffs

zig van latigzaamerhand maaken en fatzoeneeren.

Het is dan de Ondervinding alleen , en in gee-

nen deele de belangen van een geliefkoosd Stel-

zel geweeft, dat onzen geleerden Natuurkundi-

gen gebragt heeft om eindclyk een Denkbeeld te

omhelzen , waarvan het my nooit mooglyk was

gcv>?eeft my te ontdoen. Ik had altoos gcdagt,

dat een Lym , 'c welk zig fchecn te Werktuigen,

reeds gewerktuigd ware. Nooit hadt het my in

den Geeft kunnen komen ^ dat de declen van een

Plant , of van een Dier , zig agtervolgelyk for-

meerden. Hoe meer ik een dergelyke formee-

ring overpeinsde, hoc meer ik de ongenoegzaam-
,

heid gewaar wierd van de Werktuiglyke midde-

len, die, met zoo veel bchaaglykheid , door ver-

fchcide Autheuren verbreid geworden zyn. lic

ftond daar op by den Heer Haller aan, wanneer

ik van hem dit Antwoord kreeg. Ik bén zeer

van XJto Gevoelen , omtrent het Werktuiglyke Lym.

"Een Zout^ in Water ontbonden^ behoudt, fchooti

onzio;tbaar , zyne Teerhngfe Figuur. Daar zoit

een !^prong [in de Matuur] zyn , zvanneer het klei-

ne Dier , zigtbaargeworden door V behulpvan Wyn-

geefi
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geep op den agitienJen Dag , en reeds vdkomen ge-

fatjoeneerd , den voorgaanden Dag -vloeibaar gezveeji

uare. Het was derhalve , zonder twyfel , byna e-

veneens jn Wezen , doch zyne Doorjchynendheid hc'

lette ons hetzelve te zien.

De Waarneemingen omtrent de voortgangen

van het Kuiken in 't Ey, hebben den Heer Hal-

LKR eindelyk geheel overtuigd , aangaande de

noodzaakelykhcid der Ontwinding. Men hoore

hemzelf, dienaangaande, fpreeken .(*^'

„ Ik heb , in myne Werken
, genoegzaam

„ doen blyken , dat ik naar de Na- Voortbren-

„ gmg(iEpgeneJis^ helde, en dezelve aanmerk-

„ te als het met de Ondervinding naaft overeen-

„ komftige Gevoelen ; maar dit Stuk is zo duis-

„ ter en myne Ondervindingen omtrent het Ey
„ zyn zo talryk , dat ik met minder tegenzin

„ het tegenllrydige Gevoelen voordel , 't welk

„ my begint 't waarfchynlykfte voor te komen.

„ Het Kuiken heeft my redenen aan dehandge-

„ geven j ten voordeele van de Ontzwagteling,

„ die ik meene voor 't oordeel van den Leezer

„ te moeten bloot leggen".

De Autheur verklaart zig nog duidelyker

in de volgende Paragraaf , welke zyn Befluit uit-

maakt.

jj Ik meen 'er genoeg van gezegd te hebben

om

() Corollaires melés , dans f«s Mem.JurlePouUt,
&c. pag. 172.

'

IX, Deel. N t
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om de Redenen te doen blyken , die my na-

der brengen aan dè Ontwinding (^Evolut'io').'

Het komt my zeer waarfchynlyk voor, dat de

„ weezentlyke deelen van de Vrugt (_Fwtus^

5, zig, van alle tyden her
,
gemaakt bevinden: wel

„ is v^'aar, zodanig niet, als zy zig in het vol-'

waiïcn Dier vertoonen : zy zyn op zulk een

wyze gefchikt,dat zekere en voorbereide Oor-

zaaken , de aangroeijing van eenigen deezer

Deelen voortzettende , en die van anderen

verhinderende , de plaatzingen veranderende

en Werktuigen zigtbaar maakende ,dieander-

„ zins doorfchynende zyn : als ook Lyvigheid'

„ geevende aan Vogten en aan Slym ; op 't laat-

fte een Dier formeeven , dat zeer verfchillen-

deis van het Vrugtbeginzel (^Emhyo^^en in 't

welke nogthans geen Deel gevonden wordt,

dat niet weezentlyk in het Vrugtbeginzel ge-

„ weeft zy. Dus wordt door my de Ontzwagte-

„ ling verklaard (*>

Algemeene Gevolgen.

I

Alle de Waarneemingen van den Heer H[aller

loopen dan famen, om vaft te ftellen:

I. Dar het Vrugtbeginzel in wezen zy, voor

dat de Bevrugting gefchiedt,

a. Dat

(*) /èW.pag. 185.

5>

5>

»

5)

99
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2 Dat alle deszelfs weezentlyke Deelen ten

zelfden tyde mede in wezen geweeft zyn.

3. Dac de Ontzwagteling vandeeenen dieder

anderen fchynt voor te gaan.

4. Dat dcrzelver Ly vigheid , -betrekkelyke

Evenredigheden , Geftalte en Plaatzing , allengs

zeer groote veranderingen ondergaan.

Vergelyking deezer TVaarneemhjgen met dis van

Ha r V ^u s over de Voortteelhg der H'mden , voor-

freüejd door den Autheur van "'t Werk , o-enaamd

"Venus Phyfique.

De Voorftanders van de Werktuiglyke en ag-

tervolgelyke Voortbrenging van de Vrugt , haa-

ien , tot hun voordeel , de keurlyke Proefnee-

mingen aan van Ha rv eus, over de Voorttee-

ling der Hinden , en maaken daar zonder fchroom

gebruik van , tegen het Stelzel van de Ontzwag-

teling. Niemand heeft dezelven met meer Konft

bloot gelegd dan de Autheur van de Venus Phyji-

que, dat vernuftige Werk, doch welks weinig

Philofophifche behandeling dikwils bekwaamer

is om Aandoeningen te verwekken dan Be-

vattingen. Ik zal hier het Kort Begrip na-

fchryven, dat deeze Autheur ons aangaande de

Ontdekkingen van HARViEus levert, en \
zelve vergclyken met het gene ik van die van

[i^cn Heer Haller gegeven heb. Den Autheur

^an de Venus Phyjique zal men niet verdagt hou~,

ÏX. Deel. N g , den.

rt
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den, van de Proefneemingen van den EngeJfchea

]>ïai:uurkundigen te hebben ontzenuwd; hyhadt

te veel belang om daarin de regtllreekfe bewy-

zen te vinden van de Na- Voortbrenging (f).

„ Fy ne Draadsn , uitgeftrekt van 't eene Hoorn

„ des Lyfmoeders tot aan het andere, maakten

„ een Net gelykende naar een Spinnewebbe,en,

„ tulTchen de rimpels van het inwendige Vlies

„ des Lyfmoeders infchietendc , weefden zy zig

„ ondereen rondom Vleefcbheuvclcjes, byna op

„ gelyke manier , als men het dunne Herfenvlies

„ de draaijen der Herfenen ziet volgen en om-

„ vatten". /

„ Dit Netwys Geweefzel maakte weldra een

„ Beurs, waar van het bultende met een Rin-

5, kende StofFe overtoogen was *, het binnenfteef-

„ fen en glad, een Vogt bevatte dat aan Wit van

„ Ey gelyk ware, en waar in een ander Kloot-

„ rond Omwindzcl dreef, dat vervuld was met

„ een helderer en Kryftallyn Vogt. In dit Vogt

„ was het dat men een Nieuw Wonderwerk

„ waarnam. Het was niet een geheel gewerk-

„ tuigdDier, gelyk men volgens de voorgaan-

„ de Stelzelen verwagten moeft ; maarhétBegin-

„ zei van een Dier, een Leevende Stip (PuucfaiK

„ Sal'iens^ ^voox dat eenig der andere Deelen ge-

„ formeerd ware. Men ziet dezelve in het Kry-

ftaU»)

(t) Vems Pbyjique. Chap. VII. Edit. de 174S > ea ^
patties. .

'S
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„ ftallyne Vogt fpringen en flaan, neeme'ndezyn

„ aangroeijing van een Ader, die in hecVogc,

„ waarin de Stip zwemc, verdwync. Dezelve

„ floeg nog , wanneer Harv^üs haar , aan de

„ Zonnellraalen bloot gcfteld zynde, den Koning

„ liet zien".

„ De Deelen van het Lighaam komen zig,

yy welhaaft , daar by voegen, maar in verlchil-

„ lende orde en op byzondere tyden. Fïet is in

„ 't eerft niets dan een Slym, in tv/ee kleine

„ Klompen verdeeld, waar van de eene den Kop,

„ de andere het Lyf formeert. Tegen het end

„ van November is de Vrugt gcfatfoeneerd , en

„ dit geheele wonderbaare Werk, wanneer het

„ eenmaal blykt begonnen te zyn, wordt zeer

„ vaardiglyk tot voltooijinge gebragt. Agt da-

„ gen na de eerfte verfchyning van de leevende

j, Stip is het Dier dermaate gevorderd, dat men

„ deszelfs Sexe onderfcheiden kan. Maar (op

„ dat ik het herhaale ) dit geheele Werk ge-

„ fchiedt niet dan by Gedeelten ; de inwendige

„ zyn eer geformeerd dan de uitwendige ; deln-

„ gewanden en Darmen zyn geformeerd voordat;

,, zy bedekt zyn met de Thorax en 't Abdomen^

5, en deeze laatfte Deelen , gefchiktom deande-

5, ren te bekleeden, fehynen niet, dan gelyk

„ het Dak op een Gebouw, op 't allerlaatfte 'er

5, bygevoegd te worden''.

De Autheur eindigt het Verhaal van deeze

Proefneemingen , door eenige Aanmerkingen ,

IX. pËEL. N 4 „ wel-
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welken hy voorftek als Gevolgtrekkingen , en

zonder gemaaktheid, weet tegen te werpen'

aan de verfcheidcrley Stelzelen , die hy bcoogD

om ver te ftooten (*).

„ Zie daar (zegt hy) hoedanigen de Waar-

„ neemingen waren van Harv^üs. Dezelve

5, fchynen zo weinig beftaanbaar met de Stelzels

„ der Eijeren en Zaaddiertjes , dat , in-

„ dien ikze had bygebragt voor het blootr

„ leggen van deeze Sielzelen, ik gevreesd zou

„ hebben, -dat zy te veel Vooroordeel daar te^

,, gen ingeboezemd en verhinderd zouden hebr

„ ben, die met genoegzaame oplettendheid aaa

„ te hooren.

„ In plaats van het' Dier te zien groeijen door

„ de Binnen ontvanging (^htus-Sufcepio) van eer

,, ne nieuwe Stofte; gelyk gebeuren moeft, in-

„ gevalle hetzelve geformeerd ware in het Vrou-

„ welykeEy, of, zo het de kleine Worm wa-

„ re die in het Mannelyke Zaad zwemt : is hee

„ hier een Dier, dat zig door de Nevensplaat-

„ fing (^ytixta-foftio^ van nieuwe Deelen fofr-

„ meert. Harv^us zag zig in 't eerft de Zak

,j formeeren , die het Di^r bevatten moet , en

,, deeze Zak, in plaats van het Vlies te zyn vaa

,j een Ey , welk zig uitbreidde, vormt zigon-

„ der zyne Oogen gelyk een Webbe ; waarvan

j, hy de vorderingen waarneemt. Het zyn in 'c

„ eerft

() Chap. VU. aan 't end,
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„ eerft niets dan Draaden, gefpannen van't ee--

,', ne tot het andere end des Lyfmoeders ; die

y, Draaden vermenigvuldigen en fluiten zig ,for-

j, meerende eindelyk een waar Vlies. De vor-

^, ming van deezen Zak is een Wonder, 't welk

j', ons gewennen moet aan andere Wonderen.

•

j, Harvsus fpreekt lïier van de formeering

„ van den binnenften Zak , daar hy, zonder twy^

i, fel ,
geen Getuige van is geweeft: maar hy

„ heeft het Dier, 't welk daar in zwemt , zig

jj zien vormen. Hetzelve is in den eerften opï

„ flag niets meer dan een Stip, maar een Stip die

„ Leven heeft,' en rondom welke, alle anderen

j, Dèelen , zig komende fchikk'én , weldra een

j, Dier formeeren (f).
'

'

:'' Na de Stelzelen derEijeren en Zaad-Diertjes

wederlegd te hebben
,

gaat de Autheur van dé

Vems Phyft/jfue over, tot de Verklaaring van zyn

eigen Stelzel, en befluit, daf 'dit het eenigjle zy
,

'/ zcelk ' met de JVaarneeimngen van Harvjeus be-

paan kan (*). Dit Bcfluit is voor dien Audieur

zo gunffig niet , alshy vermoed hadt , en hy zou dac

niiffchien hedendaags wel erkennen, ingeVallede

Dood hem niet ontrukt had aan 't Geriieencbed:

der Geleerden , waarvan hy een groot Sieraad

was. Ver dat de Proefneemingen van Harvjeus

• .
- het

(1) Gul. Harv. üe Cervarum £? Damarum Co/Jm. Exerc.

JLXVI.
;

^
' '.

;
(*) Chap. XVJI, aan 't end.

IX. DïEL, _N 5
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het vreemde Stelzel van de Venus Phyji^t4ebeg\jin^-

gen zouden,is hec gemaklyk te befpcureiijdat dezel-

ve ecngroote overeenkomli hebben mee die van den

Heer Haller, omtrent de Vorming van het Kui-

ken. Harvjeüs hadt veel gezien , maar als door een

Wolk: de nieuwe Ontdekkingen helpen ons, oni

door die Wolk heen te booren , en hec Waarc

uit de Proefneemingen van deeze grooten Man
te fchiften.

jVaarneem'mgen omtrent de hevende Stif (^Pundtuni

Saliens ) en vervolg der Vergelyking,

Die leevende Stip, waarvan de Autheur der

Veniis Phyfifiiie fpreekt als van een Wonder , en

die hy doet befchouwen als het eerfte Beginzel

van een Dier , 't welk zig formeert door Nevens-

plaatzing : deeze Stip QPuncium Salkns') zeg ik

,

heeft de Heer Haller dik wils waargenomen in het

Kuiken. Ik heb die zelf, oneindig maaien, daar

in gezien , veele Jaaren geleeden. Met groot

pleifier hield ik my op om dcrzelver beweegin-

gen , die altoos zo vaardig, zo geregeld, zo be-

hendig zyn, te befchouwen. Ik heb dezelve even

zo duidelyk in hec Vrugtje van den Kwartel, als

in

(*) l'Art ds faire eclorre £f d'elever en touts faifon des

Oifeaux domejliques de toutes efpeces &:c. Paris 1751. Vol.

2. [ Zie ook de N a t. H i s t. volg. bet Samenjl. van L

1

K-

WiEV's. V. St. bl. 364—369 enlV. Stuk bl. 52.]
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in dat van een Hoender Kuiken waargenomen.

De Ovens, welken de Heer Reaümür uitge-

vonden heeft (*) , ftellen ons ni ftaat , om , t'al-

len tyde , zig met geraak te verluftigen in een

Schouwfpel , zo bekwaam om de nieuwsgierig-

heid van een Natuurkundigen op te wekken , en

geeven hem gelegenheid om, naarzyn believen,

de Ontwikkeling na te gaan van het Vrugtje iti

allerley flag van Vogelen. Daar is zelfs geen

groote bedreevenheid in de Konft noodig , om
die leevende Stip te ontdekken ; men behoeft

flegts een goed Gezigt , en dat het Daglicht een

weinig gunftig zy. Aristoteles hadt die Stip

het allereerfl: gezien: Harv^us zelf hadtze ook,

en veele andere Autheuren na hem hebbenze

waargenomen (f)

De leevende Stip (zegt de Autheur van de Ve-
nus Phyfique) kree^ haare aangroe'ijïng van een

Ader ^ welke w hetVogt^ waar in dezelve zwom , ver-

dween. Men kan niet nalaaten de betrekkingen te

bekennen, welke deeze Ader verbinden aan de

Vaten , door welken het Vrugtje van het Kuiken

zyn Voedzel deelagtig wordt.

De Deelen van het Lighaam ( 't is altoos onze
Autheur die fpreekt , ) kwamen weldra zig voeo-ett

aan de leevende Stip , maar in verfchlllende orde en

0^ byzondere tyden. Het was in V eerjl; niets dan een

Slym^

(t) Mem. (Ie Mr. Dz Haller/w Ie FouJet. Expoféde*
Faits. pag. 4. &e.

IX. Deel.
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Slyni) verdeeld ifi twee kleine Klompen , waarvan Jiii

'èene het Hoofdformeerde , de andere bet J^yf. Op even

de zeiföe wyze is 't ook , dat het Kuiken zig in 'c

eerft vertoont: het is Siymagtig, en eveneens ver-

deeld in twee kleine Klompjes, waarvan het eene

't Hoofd formeert 3 het andere 't Lighaam. V.

Waarn.) Maar decze Deelcn komen zig niet

voegen aan de leevende Stip , het is gemakkelyk te

erkennen, dat zy , van den beginne af , met en

benevens dezelve in wezen zyn ge weeft.

Dh geheele wonderbaare Werk^ C vervolgt de

Autheur) wanneer het eenmaalfchynt begonnen te

zyn , wordt zeer vaardiglyk voleindigd. Agt Dagen

na de eer(ie Verjchyn'mg van de leevende Slip is bet

Dier zeer ver gevorderd. Maar ( op dat tk ket noa-

eens berbaale^ dit Werk gejchiedt niet dan by Ge-

deelten : de binnenfie zyn eer geformeerd dan de bui-

tenue : de Ingewanden en Darmen voordat zy bedekt

zyn met de Bor^ en Buik: enz. De toeneemingen

van het Kuiken zyn nooit fchielyker dan in de

eerfte Dagen. Deszelfs Ingewanden fchynen ,ins-

gelyks,zig agtervolgelyk teforracercn, en voor

de Deelen, die tot derzelver bedekkingezynge-

óeftineerd.
'' Het Hart vertoont zig 'c allereerlte on-

der de gedaante van een leevende Stip.; het is zeer

zigtbaar op 't end van den tweeden Dag (III.

Waahn.) Rondom deezeStip ziet men, agtervol-

gelyk, alle de Ingewanden groeijcn : de Lever is

|iet gene, welks formeering zig 't aüereerfteicliynr.

te vokooijcn : men ontdekt hetzcke den vierdeii
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Dag. De Maag , de Long , de Nieren , topnen zig

vervolgens den vyfden en zesden Dag. De Dar-

men ,eindelyk, verfchynenden zevenden, de Gal-

blaas op den agtftcn Dag (*). De Bekleedzelen

fchynen alsdan nog niet in weezen te zyn.

Indien de Autheur van de Ven/is Phyfique^ al-

toos vooringenomen met de Na- voortbrenging

(^Epgenejis}, deeze Verfchynzclen te verklaaren

had gehad, zou hy 'er, zonder twyfel , een Tafe-

reel van liebben gemtokt, volkomen gelyk aan 'C

gene hy ons uit de Proefneemingen van Harv5;us

gefchetft heeft. Men heeft nogthans ontegenzeg-

gelj^ke blyken , dat dit maar enkele Verfchynfe-

len, loutere Vertooningen zyn , en dat alle de Doe-
len van het Kuiken te gelyk beliaan hebben. Zo
dra een tngewand zigtbaar wordt , z:iet men 't

zelve in zyn geheel. Men ziet hetzelve zig niet

formeeren door een .famenhooping van Klompjes

of groeijing door Nevensplaatzing Cynxta-pofim.'}

De Long is niet zigtbaar,voorenaleer zydelang-

te van tien honderdfte deelen Duims bereikt heb-

bé. Daar is beweezen, dat zy zigtbaar zou heb-

ben kunnen zyn, met alleenlyk vier van die hon-

derdfte deelen langte (IIL Waarn.) Lidieiizy

dan niet zigtbaar ware, zulks kwam alleenlyk van

haare doorfchynendheid : want eensklaps heeft zy
niet een tiende Duims lang kunnen worden. De

Nie.

(*) Mem.fur Ie Poukt. Seél. VIILIX.X. Corollairesrae-
lés, pag. 176, 177.

JX. Deel.
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Nieren zyn niet zigtbaar voor den zesden Dag en

niectemin verfchafFen zyrecds Pis aan eene Allan-

tois van aanmerkelylce grootte, federc het end van

den derden Dag (*). Vliezen, van eene vol-

maakte fynheid en doorfchynendhcid , zig allengs

verdikkende , formeeren eindelyk de Bekleedze-

en (f), die, om my te bedienen van de termen

welken de Autheur van de Vernis Phyfictie ge-

bruikt, metJchynen aangzvosgdu worden y dan ge^

lyk een Dak op een Getotnv.

Ik zal deeze Vergclyking der Waarneemingen

van Harvsus met die van den Heer Haller niet

verdervoortzetten:de trekken van overeenkom-

ftigheid, welken ik by een verzameld heb, zyn

ten uiterfte blykbaar en voldoende aan myn oog-

wit.

(*) Mem.fur Ie Poulet. Seft. X. Coroll. melés. p. 192.

(t; itïVipag. 175-

H.
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AANMERKINGEN
OMTRENT PE

MI D D E L E N,

DIE MEN,

IN IBN THANS UITGEKOMEN WeRKj

AANGEFREEZEN TINST

TEGEN DE

HONDSDOLHEID
o F

AVATER VREES.

DE onzekerheid , omtrent den aart en wer-

kinge van het Venyn , 't welk de Wa>
tervrees, inde genen, die van een Dollen Hond
gebeten zyn , veroorzaakt , heeft de louter Oii-

dervindelyke Geneezingwyze (^Medkina Empi-

rkd)^ ten opzigt van deeze Kwaal, boven de Be-

redeneerde (^Ratkna/is') doen verheffen. De
Ondervinding, egter, is in dit Geval niet min-

der onzeker: dewyl men vooraf niet kan wee-

IX. Deel. ten.
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ten , of de toegebragte Beet , indien 'er niets te-

gen gedaan ware , de Watervrees zou veroorzaakt

hebben. Dit brengt, aan den anderen kant, de

Geneesmiddelen in veragting, by Mcnfchen van

weinig kundigheid : men vertrooft zig dat de

Wond fchielyk gcneefl: , en is dan verder geruft:

tot dat dezelve op 't onver wagtfte open breeke,

en met de Watervrees den gebeeten Perfoon , op

't droevigfte ,
plotslings in 't Graf ftoote.

Deeze Bedenkingen kwamen in my op, by

het inzien van een thans van de Pers gekomen

Werk , dat den Tytel voert van Raadgee-

VJNG VOOR DE GeZONDHEID VAN DEN Ge-

MÉENEN Man, van Landlieden en alk oie

de Hulpe van een bekwaam Genees- of Hee'lmeejier

ontbeeren ^ of met ffoed'ig genoeg bekomen kun^

nen : zullende tevens dienen tot êen Handboek

voor Lieden y die zig uit Menfchenliefle ^ ofwegens

hun Beroep , tnet hef geneezen van Zieken bemoei'

jen (*). Ik heb alle Agting voor deszelfs Au-

thear en geen reden om de bekwaamheid te mis-

trouwen van den Geneesheer, die 't.zelve ver'

taald , mét Aantekeningen en Invoegzelen ver^-

tneerderd en verder naar de gejïe/dbeid van om

Land gejchikt heeft. Ook wil ik vertrouwen,

dat

(*) In 'tFranfch befchreeven door den Heer Tissot,

Med. Doktor, Lid van de Kon. Maatfch. te Londen, van

de Gences- en Natuurkundige Hooge School te Bafel en

van de Huishoudelyke Maatfchappye vaa Bern , enz.

Ver-
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düt dit Werk aan den Tytel, in veelc opzigten,

zal voldoen ; doch wat de behandeling van de

Hondsdolheid betreft, meen ikdaaraan eenigzins

te moeten twyfelen. OndertuflcKen is dit een

Kwaal, waar van de regte Geneesmiddelen wee- -

aentlyk wel ter kenniffe van iedereen mogten

bloot gelegd worden : dewyl zy in den beginne

zelden van de Geneesheeren behandeld v/ordt en

op 't laatfte ten afgryzen^ ja ten fpot'ftrekt van

de Geneeskonft.

Men Itelt de Kwik of het Kwikzilver (bladz.

144) voor, als een Middel, dat het Venvn van

den Beet kan vernietigen , en de Krampftillende

Middelen (^Ant'ijpasmod'ica^ worden gezegd de

Prikkeling^ welke dit Venyn in de Zenuwen ver*

oorzaakt,?^ doen hedaaren. „ Deeze derhalve mec

., de Kwik voldoen aan alles, wat men hier te be-

„ • werken heeft. Men hoeft tegenwoordig veele

„ Voorbeelden van wezenlyk Hondsdolle Lieden,

„ welken door die gelukkige Middelen geneezen

„ zyn , enz." Een Dorp-Hcelmeefter, Predi--

kant ten platten Lande, Boeren, en Luiden van

Vermogen, die op hunne Buitenplaatfcn zyn, en

den Raad mifien van een kundig Geneesheer: ook

met weinig Geneesmiddelen zyn voorzien ; en

hoe

Vertaald, enz. door den Heer L. Bikker , Med. Dok-
tor en Lid van de HoU. Maatfch. der Weetenfchappen.
Rotterdam 1764.

IX. Deel. O
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hoe minder hoe liever willen in 't werk ftellen,

't zy om de moeite, 't zy om de koften te ont-

gaan : zullen , dit kezende , befluiten , dat de

Voorbehoedende Middelen zo noodig niet zyn

;

dewyl men , indien het Ongeluk wil, dat uit den

Beet, (wiens Venynigheid dik wils twyfelagtig

is , om dat men van des Honds dolheid niet ver-

zekerd, en die nogthans altoos gevaarlyk is,) de

Watervrees fpruite , 'er nog altyd , door dac

Souvereine Middel, redden aan is. ïm^aicrs veels

Voorbeelden van Hondsdolle Lieden , door d'te geluk'

kige Middelen genezen^ fchynen genoegzaam voec

te geeven tot deze zorgeloosheid.

My is het Geval bekend van den Heer Nü-
"

GENT, Geneesheer te Bath in Engeland, door

"wien een Vrouwsperfoon , 't welk de Wa-
tervrees kreeg, met deeze Middelen behouden

werdt (*). Ik weet ook het Voorgeeven van

den Apotheker der MiiTionariiTen te Pondichery

in Ooftindie , dat door Merkuriaale Strykingen

en Pillen een Vrouw van de Watervrees zou ge-

rezen zyn : doch, behalve dat die Vrouw 'er reeds

drie Dagen mede bezet was geweeft, 't welk de

Hiftorie verdagt maakt, hebben deeze Strykin-

gen

(*) Zie het I. Deel deezer Virbandelingcn, Amfterd.

1757, bladz. 551.

(f) Zie het zelfde, bladz. 529.

i\) Zie de Aantek. bladz. 467 van Pl atners Han^/-

leiding tot de Chirurgie sf Heelkonji, Amfterd. 1764. A!.

daar vindt men , van bindz. 448 af, verfcheide nuttige

Aan.
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gen aan den Heer Darluc, groot Voorftander^

Patroon en mooglyk Invoerder derzelven in

Vrankryk (f) , mislukt in twee Gevallen vaii

een daadelyke Watervrees j en men vindt aange-

tekend , dat twee Kinderen , door een dollen Wolf
gebeeten,niettegenftaande de Merkuriaale Kuur j

geftorven zyn (-I-). Waar blyft nu de Souverein-

heid van de Kwik om het Venyn niet flegts uit te

dooven, maarte vernielen? Waar zyn de veelé

Voorbeelden van Hondsdollen j door Mircurius ea

idntijpasmodica genezen? Jk zou naauwlyks kun-

nen denken , dat de Heer Tissot, door hetWoord, 'c

welk hy aldaar gebruikt, Menfchen, met de Wa-
tervrees behebt, verftond ; indien dit niet uit het

vervolg bleek, eri niettemin erkent hy zelf^ dat diei

Middelen, fomtyds,vrugteloos gebruikt zyn^ My
is een Voorbeeld bekend , dat de Cobbs Poeijers

niets ter wereld hebben uitgevoerd (ff).

De Voorbehoedende Middelen Avordert egter

aangepreezen ( bladz. 145.) »> Daatelyk na dert

i, Beet, indien dezelve tot in het Vleefch is door-

j, gegaan, moet men , zo het zonder gevaar ge-

j, fchieden kan , alles , wat aangeraakt is j uit-

j, fnyden. Oudtyds brande men het met eert

j, gloeiiend Yzer ; want de enkele Doorkervin-

j, gen zyn vry nutteloos , en deze Geneeswy-

zö

Aanmerkingen omtrent de Behandeling en Vooxl>ehoe«l«'

middelen van de Watervrees,

(tt) Zie dat Werk. Aant. bladz. 46I»

1%. Deel< o %
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„ ze zou miffchien de vermogendfte zyn; docb

„ zy vereifcht een onveiTchrokken moed , dien

„ men niet by alle Lyders vindt". De Uitfny-

ding, derhalve, vereifcht die geen onverfchrok*

ken moed ? Hoe zal dezelve in Kinderen , in

Vrouvvsperfoonen , door een Leeraar of liefddaa-

dig IVlenfeh verrigt worden? Door Menfchen

zulks ongewoon en die naauwlyks Bloed mogen

zien of zy worden flaauw! Het branden mee een

gloeijend Yzer 'zou, weezentlyk, dikwils veel

beter en met minder gevaar, door een Boer in 'c

werk gefield kunnen worden: zelfs ook de In-

kerving QScarificat'w') ^ diezekerlyk niet te ver-

agten.is.

Dit gedaan zynde of niet gedaan, wordt aan-

bevolen . 5, de Wond lang te waffchen met laauw

5, Water, dat eenigszins Zout is; de kanten en

5, omtrek te befmeeren met een Kwikzalf, en

,, die te verbinden met een zagte Zalf, gelyk

„ Bafiljciim^ om Verêttering voort te brengen '%

Waar toe deeze zagte Behandeling, en wat zal

dezelve uitvoeren? Waarom geen Koppen, die

het Bloed uithaalen, op de Wond zetten; een

Jiianier van Laating die, voor weinige Jaaren, nog

genoeg bekend was onder ons Landvolk? Waar-

om de Wond niet gewaflchen met een mcngzcl

van Azyn , Brandewyn en Zout? Waarom de-

zelve niet open gehouden met een Spaanfche

"Vlieg-PIeifter , of, zo men die niet by der hand

heeft

,
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heeft , met Peper wortel geraspt, Uijen of Knof-

look geftooten en niec Azyn gemengd , of derge-

lyke Bhartrekkcnde Middelen , die door ervaren

Genees- en Heelkundigen tegen de Adderbeeten

aangepreezen en gebruikt zyn ? Dus zou men

de Menfchen Middelen aan de hand geeven, die

een liefddaadigcn en in de Kond onervaren, mee

geraak en onkoilbaar, doch niettemin kragtdaa-

dig konden doen werken., tou behoud van zyne

mt^de-Meiifchen , Armen en Behoeftigcn ; om
kort te gaan, Middelen tot Raadgeeving voorde

Gezondheid van -den Gemeenen Man : want tot

de Gezondheid wordt, in de eerite pluats, het

behoud des Levens vereilcht

!

Dan zal men zig Cbladz. 14Ó.) in de Levens-

regel tot Onthouding fchikken
,
„geen Wyn, fter-

„ ken Drank noch Speceryën gebruiken , en niets

„ anders dan een Gerftendrank met Lindenbloe-

„ men , houdende een open Lyf en zittende da-

j, gelyks met de Beenen in warm Water". Ie-

mand , anders gezond, zou wuarlyk door zulk een

Behandeling dermaate vcrüapt kunnen worden

,

dat hy door angft en fchrik een halve Watervrees

op 't Lyf kreeg, 't Geneesmiddel, de Cobbs
Poeijers, dat de Autheur vervolgens aanpryft,

om den derden Dag in te neemen ; veragt hy een

oogenblik daar na, en ftelt meer betrouwen op de

Wry vingen : terwyl nien my , en vooial den Ge-

meenen Man, onbarmhartig laat raaden, welke

Wryvingen hier bedoeld worden, Indien het

IX. Deel. O 3 Werif
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Werk uit het Arabifch vertaald ware , zou il^

in 'c vermoeden vallen of , by niisftelling , ook:

dat Woord in plaats van Dompelen gebruikt was:

pm dat ik hier niets gerept vind van dit zo gereede

Pulpniiddel, welks nutteloosheid niemand , myns

weetens, tot nog toe beweezen heeft.

„ Indien de Watervrees zig reeds geopenbaard

„ had, (zegt de Heer Tissot,) zou men moe-

„ ten voorfchryven een ruime Aderlaating, twee,

„ drie, ja viermaalen herhaald, indien de Om-
„ ftandigheden het fchynen te vorderen: Baden,

„ Klyfteeren , enz." Ik wil gaarn toeftaan , dat

men in die droevige en haaftige Omftandigheid

,

waar in de Patiënt doorgaans op den vierden dag

Jlerft, naauwlyks te veel kan doen en dikwilsis

alles vrugteloos. Dewyl het, egter, een er-

kende Waarheid is , dat het Bloed in zodanige

Menfchen niet ontdoken gevonden wordt en zelfs

vloeibaarer dan gevvoonlyk fchynt te zyn : zou

ik zekerlyk hier geen begin van de Geneezing

maakcn met een rykelyke Aderlaating, en hever

beproeven, wat een rykelyk gebruik van Kwik-

zilver, 't zy ingenomen , of by wyze van Stry-

king, of van Berooking , op de Kwylklieren ver-

mogt : als zjmde het Speekzel, volgens den A\\-

theur, hier allecnlyk door het Venyn aangefto-

ken (bladz. 143.) Ondertuflchen wenfch ik van

harte , dat zyne verzekering (bladz. 1 47. §. 194 )

^en fpyte van myn Ongeloof, en tot befchaaming

van
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van alle deeze Wederleggingen , nooic miflen

moge.

Maar: welkeen manier van Geneezinge in een

zo gevaarlyke en dringende Omftandigheid ! Men
onderftek, dac de Watervrees zig geopenbaar4

heeft, en dan wil men den Lyder, om de drie

Uuren, één van de Cobbs Poeijers ingegeven

hebben, die men zelf erkent zeer duur te zyn en

weinig te betrouwen. Des avonds zal men een

Bolus ingeeven , die een weinig Zweetdryvend

en tegen de Stuiptrekkingen dienftig is , met één

Grein Opium daar onder. Deeze Middelen zal

men zo onbelemmerd laaten inneemen met een

Aftrekzel van Linde- en Vlierbloemen, en laaten

eenige Kopjes daar van toe drinken. Tot Voed-
zel eeh Wittebroods Sopje of dun Vleefchnat

,

enz. Ik moet befluiten , dat een Geneesheer,

die zulks in dit Geval voorfchryft , nimmer zul-

ke Patiënten behandeld heeft, die den uiterften

fchrik hebben van Water en alles dat naar Wa-
,ter gelykt. Niet ligt zal iemand ontkennen,

dat het een Sluitreden zy, indien deeze Genees-

middelen gebruikt worden, dan verdwynen alle

Toevallen : want , zo zy dus gebruikt kunnen

worden, ftel ik vaft, is het geen rcgte Water-
vrees ge weeft!

Is 'er dan, in dit Geval, geen Raadgeeving

tot behoud van 't Levei. Weinig hope, waar-

lyk: en dit is de reden , dat ik ray, uit Men-
IJ^. Deel. O 4 fchen?
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fchenliefde, genoopt vind, om den Gemeenen

Man te waarfchouwcn , van geen Beet van een

Hond, Kat, of dergelyk Dier, indien men niet

zeker weet, dat die Beet zonder dolheid of boos-

aartigheid tocgebragt zy , buiten gevaar teagten
,

'of de Voorbehoedende Middelen te verzuimen.

Het Dompelen is een van de gereedften , en dac

men 't eerlt in 't werk moet ftellen , volgens den

regten trant; gebruikende vervolgens Zwectmid-

dclen van Veneetfchc Triakel
,

gemengd met

vlug Zout van Hertshoorn , Adderen of derge-

lyk: over welks hoeveelheid en manier van ge-

bruik , men dan doorgaans tyd heeft ,'zigmet een

kundig Geneesheer te beraaden. Ondertuffchen

houdt men de Wond, na dat dezelve wel uitge-

waflchen en gezuiverd is , met Blaartr^kende

Middelen open; zet 'er een Kop op , o"f beftrykt

dezelve met een Kwikfmeering. Aderlaatingen,

Klyfteeren, Onthouding van Spys en Drank , en

alles dat den Geelt ontftclt of neerflagtig maakt

,

zal men zorgvuldig vcrmyden. Door dceze ma-

nier van Geneezing , die weinig koftbaar is in

vergelyking van 't gevaar, dat anders den gebec-

tenen dreigt; zal men, vertrouw ik, de Water-

vrees voorkomen , en dus te werk gaande behoeit

men zig voor geen kwaadc Gevolgen te bekom-

meren.

Voor *t overige gelieven de Hceren Autheur

en Vertaakr my deezc Aanmerkingen ten goede

t^ houden. Het fchync my toe, dat onze waar-
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dige Geneeskonft uit een verkeerde MenfchenÜef-

de gemeen gemaakt worde (f) , wanneer zy den

Gemeenen Man dus aanleiding zou geeven , om
de noodige Voorbehoedende Middelen te verzui-

men. Ook ware het te wenfchen, dat de Ge-

neesheeren , die dit doen, meer de Taal der Ge-

leerden fpraken.

(•f) Vertaalingen der CommentariHn ran den Heer v a x
S w I ETEN over de Grondfteliingen van Bqerhaave , by
voorbeeld; van Heisteus Geneestmdigi Oncletivyzingsn

en deigelyk'en.

IX. Deel. Ö 5 BE-
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AFBEELDING
VAN EEN

ZONDERLING KLEIN
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STAART-AAPJE.

DE Heer Doktor Parsons hadt ,in de Verhan-

delingen der Koninglyke Sociëteit van

Londen , de Afbeelding enBefchryving medege-

deeld van een zeer klein Monkje of Scaart-Aapje,

waarvan hy een Mannetje en een Wyfje gezien

hadt. Die Afbeelding en Befchryving eenigcr-

maate fchynende overeen te komen met het Be-

rlgtj,datray door den Heer Doktor van Hagen ge-

geven werdt van een zonderling Aapje, 't welk

ten huize van den Wel Ed. Agtbaaren Heer,

Jan
(*) Tbe Philof. TranfaSt. for 1751 and 1752. Vol. XLVII.

pag. 146.
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Jan Agges Scholten, Heer van Afchat, Schepen

en Raad deezer Stad, Bewindhebber van de Ooft-

indifcheKompagnie, hier te Amfterdam was : heefc

JVIevrouw Schol ten, op verzoek van den Heer

Hagen , de goedheid gehad , van my gelegenheid

te geeven, om hetzelve eenige maaien, ter Be-

fchryving en Aftekening , te befchouwen en waar

te neemen ; gelyk hetzelve dus ook, door den'ver-

maarden Plaatfnyder J. C. Philips , naauwkeurig

afgetekend en in 't Koper is gebragt , als hier

nevens , P l. LVIII. wordt vertoond.

Ik kan niet nalaaten hier het Berigt, 't welk

de Heer Parsons van de gemelde Monkjcs geeft,

teplaatzen; als waar uit men, door vergelyking,

beter van de hoedanigheid deezer Diertjes zaj

kunnen oordeelen.

Het Wyfje , dat de Hoog Edele Heer Lord

Kingston in bezitting hadt, was, van de tip der

Neus , langs de Ruggegraat, tot daar de Staart

begint, maar zeven en een half'D\nm , de Staart

negen Duimen lang : het Aangezicht ongevaar

een Duim , en aan deOogen , daar 't zelve breedft

is , naauwlyks drievierde Duims. De grootfte

zwaarte was omtrent vier en een half Once, A'
verdtipots.

Het Aangezigt van dit Diertje was kaal en van

Vleefchkleur : de Oogen waren zwart, zonder

eenig wit gcdeeke daar in zigtbaar; de Ooren
dun, groot in Evenredigheid, en van een donke-

re Kleur ; ieder omringd met een ry van zeer

XX Dejel. wit-
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• witte Haairen, en de Haairtjes van de Nek,daar tus-

fchen , waren zwarcagcig , gelyk ook de vier

Pooten. Het overige van het Lyf was een meng-

zei van bruin en geel , zo dat het een donkere

- Olyfkleur maakte , zynde de Haairen van hêc

Lighaam uitermaace zagc, en, dezelven naauw-

- keurig befchouwende , werdt ieder Hairtje ten

deele veelver wig bevonden ; dat is, bruin aan

den wortel , verder een weinig geelagcig, dan

donker, en dan weder geelagtig , eenigermaa-

te als de zagte Veeren der Fatryzen. De Vin-

"ger'en- waren dun , hebbende elk drie Leden : vyf

/vondt men 'er aan ieder Poot, met Nagehjes ge-

wapend, die meer gelecken naar de Klaauwen

der Vogelen 5dan naar die van Menfchen handen:

'c welk aan de mecfte andere foorten van Aapcn

gemeen is.

De Heer Hyde , woonagtig op 't Plein van

Charterhoufe , hadt aan den ireer Parsons nader-

hand een ander Diertje vertoond, 'c welk de

Doktor oordeelde het Mannetje te zyn vandeeze

foort. Hetzelve was merkclyk grooter dan

dat van Mylord , als de langte hebbende van

omtrent agt Duimen , met een Draad gemeten

van de Neus tot aan het begin van de Staart, die

ongevaar 7iö« Duimen lang was. Het woog om-

trent 6JrOnce, zynde zeer rank van Lyf , ge-

lyk het Wyfje, en raeteenige moeielykheidzyn

Agterpooten beweegende. Het een zo wel als

?t andere was rJtoos in de Zomer, en in warm

Wecrj
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Weer, veel vlugger dan 's. Winters, kunnende

naauvvlyks eenige Koude verdraagen.

De laatftgemelde Heer gaf hem een Berigf van

de volgende Byzondcrheden , daar toe betrek-

kelyk.

Dit en een Wyfjc, 't welk federt is geRor-

Ven, waren, toen omtrent twee Jaaren geleeden^

uit Braüi overgebragt door een Ooftindifch Schip,

dat by geval daar was aangeweeft op de terug-

komft uit Indie : 't welk toont dat Brafil de Ge-
boorteplaats van deeze Dieren zy. En, dewyl
de Heer Hyde dit Monkje nu twee Jaaren had

gehad , kan men. met reden onderftellen , dat de-

zelven in volwaffenheid van deeze grootte zyn:
ook zullen de Mannetjes milïchien wat grootcr

zyn dan de Wyfjes
,

gelyk in eenige andere'

Dieren plaa:s heeft. Zy waren beiden zeer rank

enfchraalen van de zelfde Kleur in alle opzigten,

uitgenomen dat men meer witte Dons- liaairtj es

vondt aan het Mannetje dan aan het Wyfje; de

trekken van 't Gelaat waren in beiden eveneens:

zy maakten een fyn fchril Geluid, en geleeken-

elkander in alles behalve de Sexe. Hoewel de

Nagels der Vingeren als Klaauwtjes van Vogelen
krom waren, gclyk gezegd is, bevondt men eg-

ter , by nader befchouwing , de Duimen der.

Agterpooten, in het Mannetje zo wel als in 'c

Wyfje , gelyk eens Menfchen Duim , met een
platten Nagel.

IX. Deel. De
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De Heer Hyde voedde zyn Monkje , fomwjr-

len, met gebraden Karftengen , fomtyds in de

Zomer met zoete Vrugten , ge]yk Kruisbefiën
^

als die door endoor rypzyn, Pruimen, Kerfen,

en dergelyken ; doch Aalbeflen wilde het niet

proeven ; om de zuurheid waarfchynlyk. Het

fcheen veel Smaak te hebben in kleine Spinnekop-

pen en derzelver Eijeren , doch nicc in groocer

foorten ; ook zou het de groote blaauwe Spek-

vliegen niet aandoen, daar het de gemeene klei-

ne Vliegen at. Dikvvils hadt het Buikloop , en

eens bevondt men , by toeval , dat het fmaak

had in zekere Gom ,
genaamd Gum Semga (*_),

die het zeer gretig gebruikte en 'er altoos door

genezen werdt ; 'zo dat die Heer dezelve toen

maar by zulk een gelegenheid aan zyn Monkje

gaf. Een andere foort van Spyze, welke de

Heer Parsons hetzelve zag eeten , waren jon-

ge Slakken , waarvan mea 'er drie 's daags aan

befchikte.

De Afbeelding , door deezen Heer van dit

Mannetje gemaakt, vertoont de Teeldeelen zeer

duidelyk, die veel naar de Menfchelyken gely-

ken. Hy twyfelt niet of het is die foort van

Monkje , daar MARCGiiAAVEin zyne befchry-

ving der Dieren van Brafil, onder den naam van

Ca*

() [Dit is de bede zoort van Arabifche Gom, of de

meene zogenaamde Gom, die tot glanzen enz. gsbezigd

wordt.]
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Cagui oï Sagui minor ^ gewag van maakt , en dat

de Ingezetenen van Congo , in Afrika, noemen

Pongi. De HeerRay meent, dat dit het Dier-

tje zy , 't welk Clusius befchryfc, en zegt, in

Brafil Sagou'in genoemd te worden.

Het Monkje, dat Mevrouw Scholten bykans

een halfjaar gehad heeft , zynde op Pl. LVIII.

in de natuurlyke Geftake en Houding j op zyn

Stokje zittende , afgebeeld , is , over de Rug
gemeten , van de tip der Neus tot daar de Staart

begint, 9 Duimen lang en de Staart 11 Duimen,

De Kleur van 't Hair is bruin met gryze punten

op het Lyf , en met Oranjekleur gemengeld ; aan

den Hals zwartagtig. Het munt inzonderheid

uit door de aarcige plaatzing der witte Hair-

tjes, die als Kringen om deOoren maaken; zyn-

de zeer yl , aan de voorzyde langft, en aldaar om-
trent een half Duim lang. In \ geheel heeft

dat Diertje de grootte van een Rot , waar

voor men 't ook zou aanzien ^ wanneer het van

zyn Stokje in zyn Hokje floop. Het vermaakte

zigzeer gaarn indeZonnefchyn,en was zeer bang

voor Koude. Ook fcheen het my toe ^ zeer vrecs-

agtig van aart te zyn, maakende, by de minfte

ontfteltenis, een zeer fchril Geluid. Men voedde

hetzelve doorgaans met Koek , en daarvan will

het wel de fynfte en befte foort te verkiezen. Ook
gaf men 'er Vrugtenaan, gelyk Korenten. Het
hadt in Sinaas-Appelen veel fmaak , en die wer-

IX. DiiiEL. den
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den 'er by Scbyfjes aan gegeven. Om die redeJl

is het hier vertoond mee zulk een Schyije in de

Voorpooten, en om uicde Afbeelding eenig denk-

beeld te kunnen -opmaakcn van de kleinheid van

dit Diertje , is, op de Bak van zyn Stokje of

Kruk, een Sinaas- Appel in evenredige grootte

verbeeld (*),

Buiten twyfel moet dit Monkje t'huis gebragC

worden tot de Twaalfde Soort in het Geflagt der

Aapen by den Ridder Linïs^us , daar hy den

naam aan geeft van Simia Jacchus, oï Aap dis

gepaatt /s , tnet wyde ruige Ooren , een zeer latJge

en zeer ruige Staart^ de Nagelen Elswyze , doch

iiie der Duimen rond aan '/ end. In de Natuur-

lyke Hijhrie (f) is door niy gemeld , dat deeze

Aap^ volgens den Heer Brisson yi Duim lang

is en een Staart van ii Duimen heeft, die met een

dikke Vagt van zwartagtig bruin en grysagtig

Hair geringd was: zyndeal het Hnir van 't Lyf

zeer fyn en zagt op 't aanraaken, en de Rug, o-

ver-

(*) Dit aartige Diertje is maar korte Dagen, nadatwy

het tot de Befcbryving en Afcekening een en andermaal

bcfchouwd hadden, aan de Loop geftorven, en Me-

vrouw ScHOLTKK heeft het doen opletten , in der-

gelyk poftuur , om het dus gedroogd te bewaaren tot

een gedagtenis.

(f) Zie de Natuurlyke Historie volgens het Samen-

ftel van den Heer LiNWiEus. I. Deel. I. Stuk. Anifterd,

1761. Bladz. 5<54.
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verdwars , mee rood en grys beurtlings gebarl-

deerd. Dit, naamelyk, hadc de Ooren insgelyks

met lange witte Hairen omzet, en boven de Neus,
tuffchen de Öogen , een witte Plek. Ook was
die bandeering op de Rug van ons Aapje zeer

duidelyk zigtbaar. Voor 't overige fcheen het

my toe, wel dègelyk, de elgenfchappen te heb-

ben die 'er LiNNAiUs aan toefchryftj zeggen-

de , dat het teer en lekker is , hoogmoedig

,

kunnende geenongelyk lyden, en fchreeuwende
of gillende byfter luid.

H.

IX. Deel* PROEF-



PROEFNE E MINGEN
MET DE

ELEKTRICITEIT,
IN VERSCHEIDE SOORTEN VAN

LIGHAAMS-KWAALEN,
£ N

WA ARNEE MINGEN
OMTRENT DE

ELEKTRISCHE PROEVEN
IN 't algemeen:

DOOR DEK Heer

ABEL SOCINUS,
PbiL Êf Med. Do£t. te BafeU

(^Aü. Helv. Pbyf. Mathematico-Med. Vol. IV. Anno 17Ö0,

p. 214.)

Inleiding,

IEmand , die de Giffingen ïn aanmerking

neemt van den Eerw. Pater Gordon, over

'E Vermogen van de Elektriciteit in het geneezen

der
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der Ziekten (*)j en vervolgens agt geeft op de

verwonderenswaardige Kuuren, welken de ver^

maarde Mannen PivATiCf^enSpENGLERUsCO»
daar door hebben uitgevoerd : hem zal het Elek-

trifche Vuur, nieuwlings onder de Geneesmid-^

delen aangenomen, alle de genen , die 'er bekend

zyn, fchynen te overtreffen. Die andere Au-
theuren gelooft , zal in tegendeel tot degedagtea

komen , dat met even veel reden de Gezondheid

te verwagten zy, indien de Patiënten met Stok-

ken geflagen, als wanneer de werkingen der E-

lektriciteit op hun beproefd worden. Het een

zo wel als 'c andere is een Herfenfchim. De
Elektrifche Proeven ^ naamelyk , verdienen altoos

zo veel Lof niet, als 'er uit de Waarneemingeii

van PivATi en Spengler op te rhaaken zy;
en ik kan niet gelooven, dat deeze Mannen zelfs

alle Patiënten, die zy hebben gecragt te helpen,

tot volkomen Geneezinge gebragt hebben. Aan
den anderen kant zou iemand , die verzekerde,

dat 'er tot het wegneemen van Lighaams-Kwaa-

ien niets van de Elektriciteit te verwagten zy

,

nog grover mistaften. Dezelve , naamelyk,

brengt fomtyds wel geen, dikwils egter een

mid«

O SDctfud; etncr (BttlkUn i^^ ^atxkitk/ in Prsf.

(t) Een Venetiaanfch Regtsgeleerde, wiens Werken
in 1748 en 1749 uitgekomen zyn.

(4) ?8:icffe/ m\ét dnige (gcfrtl)rung€n bii-<Blttttif^<n

SSBircfungen in ^ïancfl)«it«n m^a\un, éovm^' i754»

.

IX. Deel. Pa
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middelmaatig en by wylen een uitmuntend voor-

deel tae aan Menfchen mee Lamraigheid , en

voornaamelyk met Jichtige of Rheumatieke On-

gemakken geplaagd.

Dit leeren ons de Proefneemingen, zonder

Vooroordeel in 't werk gefteld ; de Waarnee-

mingen van de zeer vermaarde Heeren Jalla-

EER.T 5 NOLLET , SaUVAGÏIS , VeRATI , BlANCHI , ZeT-

ZEL. en anderen. Hoe , de Zaak met my uitgeval-

len zy, ftel ik op deeze Bladzyden voor; zul-

lende zo wel den.ongelukkigen als den gelukki-

gen uitfltig,myner Proeven, voor de vuift aante-

kei^en.

;
Ik gebruik een Glazen Bol, wiens middellyn

is van ii Paryffche Duimen. Het Werktuig,

op een drooge Plaats gefield , mift naauwlyks ooit

in zyne uitwerking, uitgenomen a!s 't zeer heet

Weer is. Met een Metaalen Kloot zyn de

Vonken door my, doorgaans tor twee Duimen

en fomtydsook tot by de drie Duimen afftands , uit

den blooten Arm gehaald. Ik voeg 'er dit by,

om dat ik akoos,3de Schriften van anderen lee»

zende, een groote begeerte heb gehad, dat ik

insgelyks de kragt der Werktuigen naogt ken-

nen, die van hun tot het Elektrizeeren gebezigd

zyn : want , als men de Proefneemingen der

Elektriciteit op Lighaams - Kwaaien vergelyken

zal, dient men zulks te weeten.

Veelen vreezen, dat de Elektriciteit, indien

2y de Zieken geen hulp toebrenge , dezelven na-

dee-
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deelig mogce zyn. Ik kan met Waarheid ver-
zekeren

, dat dezelve aan niemand der genen j
waarvan in 't vervolg gefproken wordt, eenig
Ongemak toegebragt hebbe; fchoon 'er de onge-
ftclde Deden

, ja zelfs de Herfenen en de Oo-
gen, dik wils en taamelyk fterk door gefchokt zyn
geweell. Hier in heb ik de toeftemming ook van
den fchranderen Heer Nollet C*).

Groote Vogels worden gedood door Elektri-
kaal Vuur, en ik twyfelgeenzins of een Menfch
kan, door den Slag, zwaar gekwetft worden. Dit
heeft de vermaarde Franklin door zyn ei<ren
Voorbeeld beveftigd Cf). Maar wie zal zo on-
voorzigtig zyn , van een zo hevige werking der
Elektriciteit

, met voordagt , op Patiënten te
gebruiken ?

Franklin heeft een Hen dood gemnakt G) ,doch daar toe werden twee Vaten vereifcht
,

ieder 4« ponden Waters bevatte'n kunnende en
de Glazen Bol, wier middellyn was van 9 Dui-
nien, werdt, tot het Elektrizeeren van ieder
Vat, duizendmaal omgevoerd.
Door middel van een Glazen Plaat, die met

Wad-Tin was overtoogen,zynde 29 Duimen lang
enssDumienbreedj waarmede wy, een wei.

tnAm^mue. Paris 175Ö. Tom. II. p. 304.
'"^'^'^^^"'

\X) Ibid, pag. 303,

IX. Deel. p o
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nig te vooren, twee- qn- dertig papiertjes door-

boord hadden, en die wederom , tot het voort-

V>rengen van dergelyke werking, was toebereid,

hebben wy een jong Katje , van vyfcien Dagen,

den Slag gegeven ; waardoor het wel aan één

Oog blind geflagen , doch niet gedood werdt. Ja

de Kikvorfclien , door deezen Blikfem getroffen,

fchoon zy over 't half Uur onbewoogen bleeven,

zyn niet altemaal geftorven.

Ik oordeel, derhalve, dat de Patiënten geen

het minde gevaar te dugten hebben van de

fchokkingen , door een Flefch hun toegebragt ,

die maar een pond Waters bevatten kan ; nocfe

ook , indien 'er een fterker werking vereifcht

wordt, van een grooter Vat, eenige Pinten be-

vattende , waarvan ik gebruik heb gemaakt in

de Onderwerpen , daar ik in deeze Voorbeelden

van fpreeken zal. '

E^rJIe Voorbeeld.

In de Maand Maart, des Jaars 1753, kreeg

de Opziender van onzen Medicinaalen Tuin

,

LiNDER, gaande in zyn zeven -en- vyftigfte Jaar

;

een Overval van Beroerte ; waarop den eerften

Dag van het volgende Jaar een tweede Overval

volgde. Van dien tydaf bleef hem PyTi by aan

de Onderlip, welkp door een Krampagtige Sa-

inentrekking derraaate aangedaan en naar binnen

ge-

(t) Het Stel noem ik de opgehangen Yzers , voor een

gedeelte aan den üol raakende , die de Franfchen derj

Aan-

;
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^

getrokken was , dat zy, over de Ondertanden

zelfs, inwaardsoragekreukt werdt. Rierdoor was,

(in zo verre de Lippen doen tot een duidelyke

Uitfpraak der Letteren , inzonderheid der Mede-

klinkeren, welker Uitfpraak door de ftooting der

Tong tegen de Lippen aan gefchiedc,) zyn Spraak

bedorven ; brengende de Lyder geen Woorden

uit , dan onvolkomen en binnens Monds. Hy hadc,

bovendien, een fcherpe Pyn in de Onderkaak,

aan het Tandvleefch, by de wortels der voorfte

Tanden , die dikwils zodanig toenam , dat de

Zwelging 'er door verhinderd, en het Kaauwcn

geheel belet werdt. Hier kwam by , een tril-

ling der Leden, zwaarheid des Hoofds, vadzig-

heid en Duizeling. In die toeftand belloot ein-

delyk LiNDER , op hope van verloft te worden

van zyne Kwaal, na dat reeds veele Middelen ,

zo in- als uitwendig, te vergeefs gebruikt wa-r

ren, den Raad te volgen van de Proef der Elek-

triciteit op zig te laaten neemen , en onderging

aezelve by my, de eerfte maal, in d? Maand

Mey desjaars 1756.

Op een Bankje zittend? , dat ruftte op Glazen

Pooten , terwyl het Stel (f) , door middel van

een Metaalen Roede ,
gemeenfchap met hem

hadt, werdt hy dus, eenvoudiglyk (*) ^
een

Kwar-

Aanbrenger (Cenduaeur) of de Staaven (Barw) heeten,

(*) Ik zeg dat iemand eenvoudiglyk ge-elektrizeerd wordt,

wanneer hy, op bckwaame Schraagen gezet , de werking

JX. Deel. ? 4
°''^'
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Kwartier Uurs lang, ge-elektrizecrd; na welks

verloop ik Vonken haalde uit zyne Lippen , Kin
en meeft uit dat gedeelte, 't welk tegenover het

Fynlyke Tandvleefch kwarn. Eenige maaien

haalde ik de Vonken ook uit het Tandvlepfch

zelf, doch de Lyder kon die Pyn niet verdraa-

gen. In de tyd van vyftien Dagen hebben wy
dit Werk tienraaalen herhaald.

Na de yierde Elektrizeering was de Pyn van

|iet Tandvleefch, en die hy onder de Lip hadt,

geheel bedaard; de zwaarte ip zyn ^^oofd veel

minder en de Vt^oorden , door hem voortgebragt,

waren vry duidelyk ; de Spraak was minder be-

lemmerd en de beeving der Leden byna gelieel

pver.

Na de tiende beflooten wy , doordien alles

^ig nog meer , baarblykelyk , tot beterfchap

fchikte, het begonnen Werk maar tweemaal 's

Weeks te agtervqlgen. Linder , pndertus-

fchen, liet nooit de zo^-gc, van hgt opzigt pver

den Tuin te hebben, vaaren ; we|k Weer hep

ook mogt zyn.

Voor de zeventiende Elektrizeering, zigj op

een zeer natten Dag, des morgens door Arbeid

vermoeid hebbende , en bovendien door Grani-

fchap vervoprd zyndegeweeft, verergerde over»

al

ontvangt van het Elektrizeer-Stel , en 'er geen Vonken
i;it zyn Lighaara gehaalJ, noch eenige Schok, gelykmep
den hy uitflek fnellen doorgang van het Vuur door zyn
Lighaam noeijit, aan hem ge-applicee'rd wordt. ' '
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9I de Pyn , de zwakheid des Hoofds en der Le-

demaaten : doch die Pyn ging , na hec Elektri-

zeeren , aanftonds weer over.

Na dat de twintigfte Proef volbragt was, voel-

de hy geen zwakheid meer in zyn Hoofd , d?

beeving was geheel over: zo dac hy wederom
,

met een vafte hand , kon fchryven. De Woor-
den, die hy uitbragt , waren, zo veel de om-
plooijing van de Onderlip toeliet , volkomen dui-

delyk. Kort daarna verviel hy in een Rheuma-

tieke Koorts
,

gedyurende welke de beeving

' zyner ILederaaaten , eenige Pagen lang, zig'we^

der openbaarde. Toen hy van de Koorts ver-

lofi: was, en 'er geen Pyn meer overbleef, heb-

ben wy een end gemaakt van hem te Elektri-

zeeren.

Van de eerfte tot de laatde Elektrizeeringtoe,

bykans een half ICwarder Uurs na het begin der

Pperatie, vverdt de Lyder door 't geheele Ljg-

haam, doch wel meeft in 't Hoofd en de Lede-
maaten, aangedaan met een Gevoel als van loo-

pende Mieren , en, na het eindigen der Operatie,

leedt hy verfcheide Uuren ecne Duizeligheid
,

kunnende ook niet vaft op ?yne Voeten ftaan.

De Pols, die voor de Elektrizeering hard bevon-

den werdt, was na dezelve zagt: waarvan ik

den vermaarden Heer Dan. Bernouilu tot Ge-
tuige heb. Zulk eene gefteldheid van de Pols heb

jk vyf Dagen lang , en naderhand gecnp hardhei4

ïiieer daarin waargenomen.

IX. Deel. P 5 D9
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De drie volgende Maanden heeft Linder ia

taamelyke Gezondheid doorgebragt ; wordende

de Pyn in het Tandvleefch , die hem te vooren

grootelyks kwelde, niet dan zeldzaam, en maar

één of twee Uuren lang, gewaar. Zyne Kwaal

nam allengs weder toe: want de Oorzaak , die

miffchien de eerfte aanleiding daar toe gegeven

hadt, aanhoudende; een geduurige Arbeid naa-

melyk , met regenagtig Weer of in de branden-

de Zonnefchyn ; kwam onze Liefhebber der

Kruidkunde op *t laatft weer in den voorigen

ftaac : tot dat hy, eindelyk, in de Maand Decem-

ber des Jaars 1759, door een Verkoudheid op.

de Borft verftikte.

Ti^sede Voorbeeld.

Margaretha Küntzel ^ een Vryder, van Bazel,

jynde vyf-en- twintig Jaaren oud , reeds drie

Maanden met een Rheumatieke Pyn in de Slin-

ker Arm en eenige Samentrekking gekweld zyn-

de geweeft , werdt in het Gafthuis ingenomen.

De Pyn trok van het bovenfte des Schouders tot

aan de enden der Vingeren , en bovendien dee-

den dezelven fomtyds geweldig zeer , zynde

ftyf maar niet krom. Zy kon haar Arm nie: uit-

ftrekken noch opligten , noch aan de Bor(^

brengen.

Dit arme Menfch , dus gefteld , onderwierp

zig , in de Maand Mcy des jaars 1756, aan da

Proeven der Elektriciteit. Maar, alzo ik, in

de
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1

^e eerfte Dagen,aanftonds, na een eenvoudige E-
lektrizeering, haaren Arm, door middel van de

Muffchenbroekfche Flefch , zagtjes had begin-

nen te fchokken , werdc tevens de Lyderes met

grooten fchrik aangedaan; zo dat zy , 's anderen-

daags weder by niy komende, verklaarde die nagt

niet te hebben kunnen flaapen. 't Scheen ray toe,

dat zy de vlugt wilde neemen, en daarom liet ik

de Schokkingen naa, haaiende alleen , na elke

Elektrizeering, welke een Kwartier Uurs duur-

de ; eenige Minuuten lang , Vonken uit den ge-

heelen Arm. De twee eerfte maaien is zy dat

gevoel van kruipende Mieren niet gewaar ge-

worden , maar de derde maal begon zy daar over

te klagen , en leedt tevens, twee Dagen ^ aan

Kolyk en Buikloop.

Na de vierde en vyfde Proefneeming bedaar-

de de Pyn in de Arm en Hand een weinig. Na
de zesde was die nog meer verminderd ; zy be-

roemde zig, zelf haar Bed gemaakt en genaaid

te hebben ; 't welk voorheen door de zwakheid

van haar Arm en Vingeren was belet geworden.

Ik vond de Vingers buigzaamer ; doch de Arm
was , ten opzigt van de beweeglykhejd, in 't ge-^

heel niet veranderd. Na de zevende en agtfte

bleef het eveneens.

Zes Dagen waren *er verloopen, toen ik, wan-
neer met een Wolkige Lugt de Pyn eenigermaa-

jnaate verergerd was, de negende Proefneeming

werkftellig maakte. De Elektriciteit was uiter-

13c. Deel. maa-
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inaate fterk. Van dien tyd gif is de Pyn byna

geheel verdweenen, en de Arm, ten opzigcvan de

bexyeeglykheid , veel beter gefteld geweeft. Nog
driemaal heeft dit Vrouwsperfoon,t'elkens niet een

tuffchenpoozing van verfcheide Dagen , de wer-

king der Elektriciteit ondergaan , en is dermaate

tot herftelling gekomen , dat haare Vingers veel

buigzaamer vi^aren. Haaren Arm kon zy , mee

de regter Hand onderfteund, opligten, en we-

derom haare Bezigheid verrigten: maar, weinig

tyds daarna, werdt zy wederom met de zeifde

Jlheumatieke Pyn bevangen.

Dcrds Voorbeeld.

jfohannes Zeiler , oud 31 Jaaren, die van Kinds-

been af met Pyn in de regter Arm geplaagd, en

<3ikwilspmdie reden in het QaRhuis was geweelt,

werdt in January des jaars 1757, door den zeer

ervaren Heer Doktor Respinger, wien diestyds

de bezorging der Zieken aldaar Amptswege toe-

behoorde, naar ray gezonden.

Deeze Man kon zyne Vingers buigen en den

Arm eenigermaate beweegen ; doch hy klaagde,

dar hy daar in geen kragt had en 'er geen Arbeid

mede konde doen , zo min als met de Hand ;

hebbende bovendien een fcherpe Pyn in deeze

Lighaamsdeelen , welke by nagt toenam.

Den 28 January maakte ik de eerfle Proefnee-

nüng van de Elektriciteit op hej:n werkftellig.

Naauvv-
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Naauwlyks waren vyf Minuuten Vêrloopen, of

hy wierd een Krieuweling in het ongeftelde Deel

gewaar 5 welke hand over hand zodanig toenam ,•

dat ik, op 't verzoek van den Patiënt zelf, aanftonds

het Werk ftaakte. Den 29, toen ik hetzelve,

een Kwartier üurs lang, herhaald hadt, werdt

zyn regter Arm en Zyde ook met dergelyk Ge-
voel, doch een weinig flaauwer, aangedaan. Hy
verhaalde, dat hy de Nagt zonder een zo groo-

te.Pyn, als voorheen, hadt doorgebragt. ..

Den 31 was 't het zelfde: 's avonds tevooreti

was hy met Duizeligheid bezet en aan 't braaken

ge weeft : doch hadt maar een niaatige Pyn ge-

had. Den I February als vooren. Het Werk«
tuig hadt toen een flaauwe kragt. Van de

laatfte Elektrizeering voelde hy de Pyn veel-

verminderd te zyn , naar zyn zeggen. Den
2 eveneens. In de Hand alleen openb ,.rde.

zig een Krieuweiend Gevoel. Den 3 v ^rdt

hy flegts zes Minuuten lang : den 4 een halfUur ge-

elektrizeerd : den 5 en 7 February op even de

zelfde wyze. Na den 7 was de Pyn uic zyn
Arm byna geheel over en in de hand gefchooten.

Den 9 haalde, na een eenvoudige Elektrizeering,

de Patiënt zelf, met de ongeftelde Hand, Von-
ken uit het Stel. Den 10 gefchiedde dit ook ; den

12 werdt, na de Elektrizeering , zyn geheeleArm
door my driemaal gefchokt : den 13 zesmaal. Den
14 deed ik zulks viermaal, door middel van een

Flefch, van eenige Pinten groot, die, naarde

JX Deel. Ma-
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Manier van Franklin ^ van binnen en van bui-

ten verguld , ot, naar men fpreekc
, gewapend

was. Ik hadc dezelve met zo veel Elekcrieke

StK)f gevuld, als zy kon houden (*).

Den 15 February werdt, omdat de Pyn in de

Arm geheel over was, de Hand alleen gefchokt.

Den 17 bleef de Pyn nog in de Vingers; aan wel-

ken men ieder eens , aan de Agcerhand twee-

maal, de Schokking appliceerde Na deeze laat-

lle Proefneeming was de Pyn t'eenemaal over

,

en de Hand , zo wel als de Arm , in de voorige

kragc herfteld.

Tot in den Jaare 1759 is deeze Man wel ge-

weeft: dikwils heb ik hem , op ftraat, aanzwaar

Werk bezig gevonden. Maar, om ook het minde

riet te verzwygen^ in de Maand Maart van dat

Jaar ontmoette ik hem bedelende ; 't welk hy

deedt , zo hy zeidc, wegens de onmagt van zyn

Arm. Of het alleen uit befchaamdheid , of uit

kwaadaartigheid , dan inderdaad zo ware, isray

duifter: want, weinig Dagen te vooren , had ik

hem onvermoeid zien arbeiden.

Vierde Voorbeeld.

Een Vrouw van 58 Jaaren , genaamd SalomeA

Hoechnerin , die voorgaf geboren te zyn in het

Dorp

() Dat de Flerch dermaate met Elektrieke StofFe ge-

vuld zy, geeft ons het knappende Vlammetje te kennen,

welk
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Dorp Reineck , tot het Gebied van St. Gall be-

hoorende; dienftbaar in onze Stad, hadCj in 't

laatft van February 1758, het volgende GevaLOni
de Deur te openen , een groote kragt doende met
de Slinkerhand, werdt zy aanftonds met een he-

vige Pyn in die Hand bevangen , voornaamelyk

in de Palm , en aan den wortel van den middel-

ften Vinger ; gelyk ook haargeheele Hand begon

op te zwellen. Een zeer ervaaren Heelmeefter

leid *cr Zakjes op, van Kruiden in Wyn gekookt:

maar dewyl, in agt Dagen, noch de Pyn noch
de Zwelling overging, zogt de Lyderes, gelyk
die Menfchen gewoon zyn , hulp by een ander.

Een Apotheker gafhaar verfcheide Oliën en Plei-

fters 3 waardoor de Zwelling en Pyn niet dan
vermeerderd werden. Vervolgens heeft een
Veehoeder haare Hand met een Smeering gewree-
ven. Een oud Wyf raadde haar, de JHand te

fteeken in Wynmoer en OlTenbloed. Door dit

alles, egter, niets vorderende, befloot zy, zig

aan de Elektrieke Proeven te onderwerpen.

Het was toen aldus met haar gefteld. Zy hadt

geene Zwelling , maar een hevige Pyn in de
Slinker Arm en Schouder , voornaamelyk in de
Driepuntige Spier en Voorhand. Somwylen
werdt , by de minfte beweeging van den Arm

,

de

welk de Haak, waarmede de Flefchmet het Stelgemeen-
fchap heeft, van zelf verlpreidt: in 'tYïznich VJigrette
^uifort du Crocbet de Ia Ihuteille.

IX. Deel.
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de Pyn zo fterk, dat zy van haar zelve viel, enf

zy kon 'er dikwils de geheele nagc niec van flaa-

pen. De Arm was, in vergelyking met den an-

deren, vermagerd, en als werkeloos , kunnende

niet uicgeftrekt noch opgeligc, noch om eenige

Arbeid, hoe gering ook, teverrigten, gebruikt

worden. De Vingers waren krom en ftyf.

In deeze toeftand heeft die Vrouw , den 12

*Juny des Jaars 1758, de eerfte Proefneeming der

Elektriciteit ondergaan, en zulks, rot den 5 ^/z-

ly toe , byna alle Dagen. Na een eenvoudige

Elektrizeering van een Kwartier lang , werden

Vonken gehaald uit het geheele ongefteMe Deel^

of een Byftaander bewoog den uitgeftrekten Arm,

nu en dan eens , van de Schouder tot den Elle-

boog toe , en dan weder van den Elleboog tot aan

de tippen der Vingeren , op een fchielyke wyze

;

door welke beweeging, die men een Elektrieke

Stryking noemen kan , de geheele Arm zo veel

Slagen van uicfpringende Vonken kreeg , als 'er

punten van aanraaking waren. Eindelyk werdc

de Arm door Fleflchen, in 't eerft flaauw, ver-

volgens al fterker, eindelyk taamelyk vinnig ge-

fchokt , en v/et in allerley ftreeken , dan over-

langs , dan overdwars. Men appliceerde nu

eens den fchok aart het boVenfte deel , dan aan

den Elleboog , de Voorhand, aan één of meer

Vingeren : naardat de Pyn , en de legging der

aangedaane Spieren , zulks fcheenen te verei-

fchen.

Men
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Men deedt ook geen vrugtèloozen Arbeid»

Met Gods hulpe verminderde, van dag tot dag>

de Pyn , en ging eindelyk geheel over. Dé

Vrouw kon haaren Arm vrybeweegen en gebrul-»

ken: de Vingers, uitgenomen den middelften ,

waren biiig^aaraer en minder krom. Den 53^^-

/y hebben \vy mee haar te Elektrizeeren een ein-

de gemaakt ; want zy kon haar Arm , opallerley

wyzen , be weegen.'

In de Maand Maart van dit Jaar 1759, heb ik

deze Vrouw weder gefproken , die my verhaalde,

dat zy, van den tyd af, wanneer wy haar door

de Elektriciteit tot herftelling gebragt hadden

,

altoos den gewooncn arbeid verrigt had j zonder

eenig Ongemak van den Arm: die ook, te voo-

ren uitgeteerd , thans gelyk van dikte was inet

den anderen. Naderhand hoopte zy door de

Wateren van Baden voor wederinftortingbefchut

te worden; maar zy ging 'er flegts tweemaal in,

en kon dezelven niet verdraagen*

Vyfö VoorheelJ.

Een ongetrouwd Menlch, van överdeóojaü-

ren, heeft zig dikwils, niet tuflchenpoozingen>

wegens eene Jichtige Pyn der Ledetnaaten , na

het gebruik van andere Middelen, aan de Elek-

trizeering orfdervVorpen. Eindelyk werdtzy wel,

door de Badwateren van Baden , van haare Kwaal

verloft; doch niettemin was t'elkens, by elke E-

rX. Deel., Q lek-
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lektrizeering,haare Pyn verminderd gevveeftjZO

dat zy beter kon ruften. Dit Vrouwsperfoon

wierdt, door het Elektrizeeren, dikwils kwaa-

lyk, en ,na dat de Operatie volbragt was, raak-

te zy fomtyds aan 'c Zweeten. Ook kwamen

haar de Toevallen van Opftyging over.

ZiSSck Voorbeeld.

Een Vryfter van 35 Jaaren of daar omtrent

,

die op haar twintigfte Zeere Oogen hadt gehad,

en naderhand eenebezwaarlykhcid van 'tGehoorj

kreeg nu en dan de Zeere Oogen weer, heb-

bende middelerwyl geen gebrek aan 't Gehoor.

Nu omtrent veertien Jaaren geleeden , egter,

ginghaare Zwaarhoorendheid niet meer over, en

van dien tyd af heeft zy met het Slinker Oor in

't geheel niet kunnen hooren ; wordende met

het regter de laage doch geen hooge Toonen ge-

waar ,
gelyk men dit met verfcl^eide Muzyk-

Inftrunientcn onderzogt heeft. De Patiënt hoor-

de vry duidelyk , wanneer de geen , die tot haar

fprak, zyn Mond digt aan haar Oor bragt; doch

deeze raoeft zyn Stem niet verheffen : anderszins

wierdt het ongelukkige Menfch geheel doof.

Dit Vrouwsperfoon heeft , meer dan dertig

Dagen , zig met ongelooflyke lydzaamheid aan

de Elektrifche Proeven onderworpen. Want,

devvyl een eenvoudige Elektrizeering niets hielp,

noch ook de prikkeling der Vonken j zo was

•men

\
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men genoodzaakt haar allengs fterke Schokken te

geeven, door middel van een Flefch, die drie

Pinten Waters hielde. Met grooter Flefch heb

ik de Proef niet willen neemen; zo, om dat 'er

deminfte hope niet fcheen tezyn van becerfchap;

als, om dat het inwendig Oor niet bewoogen kqxi

•worden, zonder de Herfenen ook te fchokken:

want het Vuur kreeg gemeenlyk zyne rigting,

dcor de beide Ooren heen. Voor de EJekcrizee-

ring werdt fomwylen Olie van zoete, fomcyds

van bittere Amandelen , in het Oor gedroooen.

Alle moeite , ondertuiTchen , is vrugteloos ge-

weeft.

jiftdere Voorheelilett.

Een Vrieiid van my, 38 Jaaren oud, wien,

na eene Ontfteeking der Oogen,het Gezigt duis-

ter was geworden, heb ik omtrent twintig maa-

Jen ge-elektrizeerd. De Oogen zyn ook eenig?

maaien , met eene ftrekking van den Bol naar het

Opperhoofd , zagtelyk gefchokt. Geene de mm-
fte beterfchap heeft hy daar van ondervonden.

Geen de minfte hulpe is ook door de Elektrici-

teit toegebragt aan een Man van by de 50 Jaaren, .

die een weinig te vooren door Beroerte aan dg

flinker Zyde, met daar op volgende Lammigheid,

"Was bevangen geweeft. Ondertuflchen moet iJc

niet nalaaten te melden, dat deeze Man weinig

of niets op den Levens-regel agt gegeven heeft,

IX. Deel. Q 2 en
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en in Spys en Drank is te werk gegaan , als of

hem niets deerde.

Niet gelukkiger was de uitkomfl in een Maa
van over de 60 Jaaren , die , in het zelfde flag

van Ziekte, tienmaal de werking der Elektrici-

teit heeft ondergaan,

. WAARNEEMINGEN
omtrent de

ELEKTRISCHE PROEVEN,

in '/ ahemeen.

't TS genoeg den zeer beroemden Heer Daniel

X Bernouilli te melden als dcii^Autheur van

eenige Uitvinding in de Natuurkunde^ om die

Uitvinding ingang te doen hebben: want deeze

groote Man is niet gewoon Beekjes na te loopen,

maar altoos zelf te putten uit de Bronnen der

Natuur. Niemand, ten zy voor wien de Elek-

triciteit eene ganfch vreemde Zaak is, kan onbe-

kend zyn , dat Lighaamcn , aangedaan door der-

zelver kragt, anderen naar zig lokken. Iedereen

weet, dat wy den eenen Dag de Elektriciteit

Teer fterk , den anderen Dag dezelve flaauw

hebben. Doch , in welke evenredigheid de Lig-

haamen aangetrokken worden, en, hoc de ver-

fcheiderley trappen va>n Elektriciteit te tepaalea

zyn
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zyn , is een Zaak van dieper Onderzoek. Ver-

fcheide Elektrometers zyn daar toe van de Au-

iheuren voorgefteld geweeft , die het ray te lang

zou vallen altemaal in 't byzondcr te befchryven.

Zie hier een flaauwe affGheczing van den genen,

dien de Heer Bernouilli uitgevonden heeft.

Het is een groote Waterweeger, geheel van

Metaal gemaakt , welks Lighaam de gedaante

heeft van een Ey, of van twee Kegels met de

Grondfteunyn aan elkander gevoegd (Zie Plaat

lAX. Fig. I.) waar van de grootlle middcllyn,

overdwars, ai;, van twee en een half Duim is.

Aan den onderden Kegel is een Haakje, om Ge-

wigtjes aan op te hangen , door middel van wel-

ken men het Inftrument in Evenwigt brengt mcc

het Wateri Aan den bovenden Kegel is een

Steel gelbldeerd, dien mon in Graaden verdeelt,

en op welken een ronde platte Schyf, van vier

Duimen breed, vaftgcmaakt wordt. DeezeElek-

troraeter, gedoken zynde in een wyd Vat, dat

ir.ec Water gevuld is, zakt daar in tot zekeren

Graad ncèr, en, op dat dezelve door 't opry-

zen of neerdaalen niet waggele, wordt de Steel

omvangen door twee Glazen halve Ronden, die

in 't midden uitgehold zyn, en op den rand van

het Vat gelegd worden. Op omtrent een Voce

afdands hangt aan het Elektrizeer Stel een Me-
taalen Schyf , die ftomp gerand is. Het Werk-
tuig bewoogen zynde, wordt de Schyf van den

Elektrometer door de andere aangetrokken, en

IX. Deel. Q 3 op-
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opgeligt. Hoe meer nu deeze Schyf de andere

nadert , hoe meer dezelve de Elektrieke kragt

van het Stel opllurpt ; op dat derhalve de Elek-

triciteit altoos in gelyke kragt blyve , legt men

©p ^de Schyf Gewigtjes van een half, een ge«

heel Grein of zwaarder, door welken de Elek"

trometer op den eerlien afftand neer gehouden

Wordt.

Indien het Vat zelf, met het Water, waar

in de Elektrometer , door de Glazen halfronden

.grüeund zynde, dryft, aan het Elektrizeer-Stel

raakt, dan zal de Elekcrometer opryzen door de

onderlinge terugftoocing van het Water en des.

zelis Schyf, en de Verdeclingen , op den Steel

gemaakt , zullen de kragt der Elektriciteit aan-

•tüonen, of, zo men dit verkieft, zal zulks bly-

ken uit het getal der Gewigtjes ^ die op het

Schyfje gelegd moeten worden, tot dat het op-

ryzen belet zy.

Met dit Werktuig worden , zeer naauwkeu-

rig, de Elektrieke kragcen, op verfcheide tydcn,

onder elkander vergeleeken en gewoogen. Die

be'oemde Man heeft daar van gebruik gemaakt,

om (Ie Evenredigheid te bepaalen , in welke de

Lighaamen van Elektrieke aangetrokken worden,

en het fchcen hem toe , dat zulks gefchiede in

de omgekeerde reden van de Vierkanten der Af-

ftanden, indien de kragt der Elektriciteit de zelf-

de hlyft: doch. door veele bezigheden overftelpt,

hcetchy deeze Uitvinding nog niet met ontWyfel-

baare
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Isaare Proefneemingen kunnen ftaaven. Daar is

ook waargenomen , dat de Elektrometer zo Teel

fterker aangetrokken worde , hoe breeder of

grooter van Oppervlakte het ronde Plaatje zy,

doch dat deszelfs meer of minder dikte niets tot

de zaak doe.

De Vonken en Knappingen, die, op eene Kon-

ftlge wyze , door middel van het Elektrizeer-

Werktuig voortgebragt worden, zou men klei-

ne Donderdagen kunnen noemen ; want zy vol-

gen de zelfde Regels en leveren de zelfde Ver-

fchynzelen uit, als het Vuur, in Dondcr-Wol-

ken geboren. Zy hebben , naamelyk , dergely-

ke uitwerkingen dts de Blixem, de Lighaamen

in brand fteekende, doordringende, en ftukken

breekende, de Metaalen fmeltende, en, gelyk

de Blixem fchuins, ja veeltyds met Slangswyze

ftreeken door de Lugt gevoerd wordt, zo loo-

pen ook dikwils de Vonken, wanneer men, na

het verwekken van een fterkere Elektriciteit,

den Vinger naby het Werktuig brengt , niet

regt naar denzelven toe; maar vertoonen zig,

volgens den Doorlugtigen Heer Lomonosow (*),

als een gedeelte van een Slangetrek befchry-

vende.

Dergeiyk foort van Proefneemingen worden

ge-

(*) In zyne Redevoering, rfe Mtteoris vi EleSticd ertis,

te Petersburg gedaan.

IX. Deel. Q 4



^44 Waarneemingen omtrent

gevonden by F^anklin C*)^ Nollet (**) en

Palibart (t). Bosius de Vonken ontvangendQ

op een Verguld Papier , waar op onvcrgalde

Plekken waren , heefc waargenomen , dac dezel-

ven zig op verfcheide wyzen draaiden. De
fchuinfe fchitteringen van den Blikfem wordgi)

zeer naauw keurig vertoond door een Plaat, van

Vuyn Vriend (O uitgevonden, en in Fig. a me|

de Letter a aangeweezen. Dezelve is, aan beU

dezyden, door middel van eeq Vernis, met ge-

malen Brons- Koper (tt) overtoogen ; laa;tende,

gelyic in de Franklinfche Plqaten , dp randen van

fchoon Glas en onbejlreei^en, Deeze Plaat op het

Tafeltje cc gelegd, wordt niet het Stel i famen-r

gevoegd door middel van het Staafje ^,aan welks

end een Gewigt f h?ingt , raakende aan ds

plaat. Zq lang in het Stel een fterke Elektrici-

teit verwekt wordt , komen iVit den geheelen

pratrek van het Gewigt /"te gelyk, of beurt-?

lings dan uit den een en dan uit den anderen

kant, fchitterende Vonken, die Slangswyice dat

gedeelte van de Plaat, 't welk met Brpns over-;

tOOgen is, doorkruipen ; by tuffchcnpoozingerj

gefchiedt eenei knapping en dan yerfpreidt de

Plaat;

(*) Doorgaans in het reeds aangehaalde Werk.
(**j In zyn Biief over de Elektriciteit.

Ct) Hift. de l'Kleüricité pag. 82, Voo;- de Proefn. vaq
F R A N K r, I N.

t'i) Den Heer Furstehberger, Zoon van de»

gcholarch en Raadsheer deezes naams.
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Plaat een zeer heldere Vlam, die uit het Gewigt

paar de breedere Plaat (Bra&ea) bh , waar op de

Glazen Plaat legt, voortfchiet. Op den zelfden tyd

der Uitfpatting, worden overal rondom het Ge-
wigt, kleinere ,' in verfcheide hoeken fpreidendeen

zig omwendende , Vuurfprongen gezien. Dan
hervat zig weder de voorige Vertooning.

Die dit vermaakelyk Schouwfpel zig begeert

te bezorgen , zou egter niet aanftonds de ge-

wenfchte uitwerking erlangen, ten zy men hem
onderrigt had in de manier om deeze Plaat te ver-

vaardigen. Wy neemen een ftuk Glas van 6 of

7 Duimen dn 't Vierkant (§) die grooter zyn

vereifchen een fterker trap van Elektriciteit ^ en

de Uitfpatting gefchiedt dan zo dikvvils niet. Dit

Glas wordt wederzyds, dunnetjes, met een Ver-

nis bekleed; zodanig egter, dat overal een zui-

vere rand, van een Duim breedte, cverblyve.

Wanneer dit Vernis byna opgedroogd is, doch

i^iettemin nog aan den Vinger kleeft , ftrykt men
'er, ruet een nieuw Penfeel, het gemalen Brons

egaal over. Het voornaamlle Geheim beftaat daar

in, dat de overftryking dunnetjes gefchiedde

;

want,

(It) ï" 't Franfch Brmze de Peintre. Zie Lemery,
Diil. dis Drog. fimples. pag. 62.

(5) [vSchooH de Autheur zeat 6 vel 7 PolHcum quadrato-

rum, 't welk zyn zou van 6 ef 7 vierkante Duimen, geloof
ik egter, dat hy het dus meent: want een fiuk Glas,
van flegts die grootte, zou, indien men 'er een rand van
4 Duim afnam , byna niets overhouden.]

IX. Peel. 9 5
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want, indien *er veel Metaal dik op gefineerd

wordt , dan krygc de Plaat niet het gedagte

ichitterend Vermoogen, maar wordt een gemce-

ne Plaat, door welke Lighaamen doorboord en

geflagen kunnen worden: 'c welk in de onzegeen

plaats beeft, fchoon dezelve met de fterkfte Elek-

triciteit aangedaan zy. Indien het Brons op de

€ene plaats dun op de andere dik over 't Vernis

is geftreeken , zullen , ter plaatfe daar de Korft

dikker is, de Papieren doorboord worden , doch,

daar dezelve genoegzaam dun is, zal dit niet ga-

fchieden.

Wy hebben de Plaat ook met andere Metaa-

len, gelyk met gemalen Koper en Zilver, met
Vy] zei van Staal

, gekorreld Lood en Yzer,zeer

<iunne blaadjes Metaal en andere StofFen beftree-

ken: doch tot dit einde fchynt ons het gemalen

Zilver en Brons, als ook het Vylzel van Staal,

uit te munten; de ecrften, om dat zy doorgaans

een groen Vuur geeven; het laatfte, om dat het-

zelve breeder Vonken uitlevert , die zig ook fom-

tyds roodagtig vertoonen, dog alsdan fchynen zy

flcgts over de toppen van het Vylzel te loopen

en de Plaat als onaangeroerd te laaten.

De Autheuren , welker Schriften voor het Jaar

1756 uitgekomen zyn, üenimen overeen, dat de

allerfterkft overgehaalde Wyngecft , indien men
denzelv.en met een Elektrieke Vonk zal aanftee-

ken , eerfi: een weinig door Vuur moet wor-

den warm gemaak*:. Schoon de vermaarde

WlKC-
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WiNCKLER en GoRDON zulks niet uitdrukke-

lyk zeggen, houd ik my egcer verzekerd, dat de

eerfte deezer Mannen zyne IHfetttia Vegetabtlis

niet nutteloos verbrand zou hebben, indien iiy

Wyngeeft, die van minder waarde is, had kun-

nen in de brand lleeken. De ander verzekert,

dat de Spiritus in een Lepel, met v/einig moeite

ontvlamme-, doch *t Vermogen van zyn Werk-

tuig, doorgaans in zyn Boek aangeweezen, heeft

zodanige uitwerking in niet gewarmde Geeft,

naar myn oordeel, niet kunnen voortbrengen:

weshalve ik meen te moeten onderftellen, dat de

SjfuitiiS door hem ook gewarmd zy geweeft.

De eerltc, die de Manier onderweezen heeft,

om Wyngeelt, die niet warm gemaakt was, door

Kon 11 in brand te fteeken , was de bekwaamc

Chymift Baümé (*). Deeze heeft zulks uitge-

voerd door middel van een Muffchenbroekfe

Flefch, die, in plaats van Water, byna half ge-

vuld was met Wyngeeft, raakende die Flefch,

als dezelve geladen was, van buiten en aan het

Yzer-Draad, dat 'er in doorgaar, met een Boog

aan. Dus wordt, volgens Fra-kklin, de over-

tollige Elektrieke Stof der inwendige Oppervlak-

te aan de uitwendige terug gegeven, en deeze

Stof, onder het uitgaan zeer fnel door den Wyn-
geeft bewoogen , doet denzelven Vlam vatten.

Maar, op deeze wyze , wordt 'er een groote

veel-

(*) BrJJert.Jur l'Mihtr. Paris 1757- pag- 127, &Co

IX. DiJEL.
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-veelheid Spiritfts vereifcht , en de Vlam dooft,

'm het bcflooten Glas, aanftonds weder uit. Om
deze redeii heelt de Autheur van die Uitvinding,

zelf, in plaats van de Flefch gefteld een Glazen
• Cylinder of Emmertje , vier Duimen boog en

( breed: hetzelve vulde hy, ter hoogte van een of

anderhalven Duim, met Spiritus ^ en verwekte

voorts een Uitfpatting van zelve , door welke de

Spiritus in brand vloog. Volgens deeze tweede

Manier wordt nog een aanmerkelyk gedeelte

Wyngeefl: gebruikt. Ongelyk minder is 'er noo-

dig, indien wy den Weg inilaan, vi'elken ik, met

myn Vriend, tot dien einde, gevolgd heb, en

waar op wy, zo door de Proeven van Frank-

LiN, om Buskruid aan te fteeken, als door eigen <

Ondervindingen ,
gebragt zyn. Deeze Manier

lieunt op dit Grondbeginzel, dat deLighaamen,

om door de Elektriciteit in brand te worden ge-

ftoken, van de Vonk doorboord en doordrongen

moeten zyn. Wy fteeken den Spiritus op de vol-

gende manier aan.

Een gewoon Bierglas a (Fig, 3.) in de bodem

met een Gaatje doorboord zynde, word daar door

heen een ftukje Yzerdraad b geftoken , dat vaft

zit in een halve Bol van Lood c, welke met zy-

ne platte Oppervlakte, door middel van een wei-

nig Wafch, aan den bodem van het Glas gelymd

wordt. ïn bet Glas doet men zeer fterk gereóti-

ficecrdcn , of ten minften eens overgchaalden

Wyngeefi;,tot dat die een weinig hoogcr dan het

Lood
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Lood ftaat , 'm de. Dan neemt men een Koperen

KoQijefgh, met een Metaalen Kogel aan 't ee-

ne end, en aan 't andere Haakswyze geboogen,

om 'er een Looden Kogel aan op te hangen.

Dit Roedje gaat door een ftuk Houts /i, waar

mede het, als een Schraagje, op het Glas gezec

wordt, (gelykerwys als in Pig. 4.) zodanig, dat

de Looden Kogel /, 't zy door langer of korter

Esjes ƒ«, te neemen, of door het Roedje , dat

in het Schraagje beweeglyk is, te verfchuiven,

eenige Lynen van den Sfmtus af, hangende ge-

houden wordt. Op dat nu de Arm/^, door zy-

ne zwaarte, het Schraagje niet doe omkantelen,

zo is aan hetzelve , gelyk in Fig. 3 , een Haaks-

wys geboogen Yzerdraad nop^ 't welk, door

middel van een Glazen Staafje qr^ dat met Lak
aan het Glas gehecht is, tegen gehouden wordt.

Alles dus toegefteld zynde, wordt het Glas

geplaatft op een Plaat (Bractea) x (Fig. 4) , waar

op een Glazen Ruit s legt , die met Blad-Tin is

overtoogen ; zo dat de Metaalen Kogel f eenige

Lynen afftandig zy van de Roede ?, die van hec

Werktuig neerdaalt. ^De Plaat j, nu, ge-elefc-

trizeerd zynde, zo gefchiedt 'er een Uitfpatting

van zelve: de Vonk gaat byƒ in , en, by / we-
der uitgaande, dringt dezelve door den Wyn-
geeft, dien de Vonk , onder het doorpafleeren,

in brand fteekt, en deElektrieke Stof wordt door

de Plaat (Bra&ea) in de onderfte Oppervlakte vaa

de Ruit verlpreid.

IX. De El. Frank-
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Franklin heeft ongewarmden Wyngeeft in

brand kunnen fteeken (*), wanneer de Thermo-

meter van Fahrenheit hooger Hond dan 70 Graa-

den. Wy doen den Spiritus gcmakkelyk ont-

vlammen , als de Ducreltiaanfche Tncrmometer

,

in den Spiritus gedoken zynde, maar i Graad on-

der Gemaatigd tekent , 'c welk overeenkomt mee

^o Graaden van Fahrknheit. Tot welken trap,

van Koude, nu, de Spiritus^ volgens onze Me-
tbode, aanfteekbaar zy, heb ik nog niet kunnen

onderzoeken.

Drooge Lighaamen hebben wy , op even de

zelfde manier als Wyngeeft , in brand geftoken.

De Kamfer vat dus Vlam, en haare Vlam gaat

niet uit. In de Rinfche Harft (Colophonia^ ont-

ftaat een hevige Vlam, die zig boven den rand

van het Glas verheft, doch aanftonds uitgaat,

't welk ook in de Barnfteen , Benzoin en ande-

, ren plaats heeft.

Franklin heeft insgelyks Cokphnia m brand

ge-

(*) Tom. I. Pag 232.

(**) Ibid. pag. 139-

(f) In zyn Verhandeling dell Ekttricifmo artificiale e

mturale. Torino 1753. pag. ï'\g: alwaar hy dus fpreekt.

La Scintilla ekttrica ?ion inflamma,mafolamenteJtoglieinfu-

mo i corpi oleofi erefinoji, e non accende il loro fumo ,fe non e

a(Jai rifcaldato. NeJJuna Scintilla per ora non fi fa , cbe in-

flammi immediatamente i corpi oleofi cbe ahbiano confiftenze,

(I) Tom. II. p. 149 wordt , met de volgende woor-
den , deeze Proefneeming befchreeven. On rempift de

pudre Jlqbe unt petite Cartouche , on la hourrt ajjls^ fort Potir

" ' .uJ. en
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geftoken (**), doch dit is aan anderen piet ge-

lukt. De Eerwaarde Pater B ecgaria zegt (j),

dat de OHeagtige en Harllagtige Lighaanien door

de Elektrieke Vonk niet aangeftoken worden.

Wyngeeft kan door den flag van een Flefcb >

die naauwlyks een Pond Waters houdt, in brand

geftoken worden ; maar , om drooge Lighaanien

te doen branden , wordt een grooter Vat ver-

eifcht. Ik gebruik daar toe een Plaat van 18 Dui-

men lang en 13 Duimen breed.

De eerfte maal, dat wy, naar de voorstelling

van Franklin (|), Buskruid aanftaken, werdc

een Yzerdraad , dat wy met den Boog aanraak-

ten op den afftand van tien Voeten , in het Doek
van een gefchilderd Tafereel gefmeeten , waar

"

het in zitten bleef. Sedert dien tyd hebben wy
deeze Proefneeming door de van zelffe Uitfpat-

ting volbragt. Het Yzerdraad , 't welk in de

ttiet Buskruid gevulde Kardoes a (F/g. 5) (§)

,

die

en écrafer quelques Grains ; on y evfonce enfuite dufils d'At'

cbal pointus, uu a chaque bout., enforte que leurs Pointes ne

foient éloignés que d'un demi Pouce au milieu de la Cartou-

che, laquelle on place dans Ie Cercle. Dat is : „ Men vult

„ een kleine Kardoes met droog Buskruid, dat men 'er

,, genoegzaam ftyf inftopt om 'er eeni^e Korrels van te

„ verpletteren : daar in fteekt men , vervolgens , twee fpit-

„ fe Yzerdraaden , een aan ieder end, zodanig, dat hun-

„ ne punten niet boven een half Duim van elkander zyn

„ in 't midden van de Kardoes , welke in de Cirkel ge-

„ plaatfl wordt".

(J) In 't Franfch Cmouche remplie de Poudre.

IX. Deki,.
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die door een Schraagje b onderfteund wordt , by

c ingaat , wordt neergehouden door het Gewigt d:

terwyl aan het andere Draad e een Looden Ko-

gel
/~

is gehegt. De Draaden zyn drie of vier

Lynen van elkander. Op de Plaat (Bra^ea) g
ftaac een ligte Metaalen Cylinder h. De Glazen

icet Blad-Tin bekleede Plaat, die wy in dit Ge-

val gebruiken, is 2,8 Duimen lang en 23 Duimen

breed. Wanneer de Slag van de Plaat gefchiedt,

zo wordt de Cylinder h omver geworpen; hec

yzerdraad e, vv egens den aangeliechten Kogel , on-

middelyk op den Grond gefmeeten : het Draad c,

door het Gewigt bedwongen, houdt zyne plaats,

en hec Buskruid vliegt met een groot gedruis in

brand.

H.

KORTE



KORTE AANMERKINGEN
VA» OEN Heku

JOHAN LULOPSi
Hóogleeraar op 's Lcmds Univerfiteit te Leiden ,

Jnjpe^eur- Generaal der Rivieren vanHoliand

en Wejlvriesland t enz.

OPEEN

BRIEF
VAN DEN Heer

M. S E M E Y N S,

OVERltBTVINDENDER

LENGTE OP ZEE,
DOOR MIDDEL VaN DE

KOMPASSEN.

MYn Oogmerk in deeze Korte Aanmer-

kingen is geenfins , om de U'$tgezogt$

Verhandel'tngett , die de goedkeuringe van alle Ne-
derlandfche Liefhebbers van nuttige Weeten-
fchappen verdienen, tot een Schouwtooneel t^

maaken van onnutte Twiftgedingen, die dikwils

IX. Desl. B, ef
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of op een Woorden-ftryd, of op laage en laffe

Perjoaaiiteiten uitloopen; veel minder zal ik de

taal van den Heer Slmeyns navolgen , die beter

een Matroos, dan een Oud-Schepen van Enk-

huizen zoude pafi'en; ik zal alleen maar eenige

van die befchuldigingen en laiterirgen te keer

gaan , dewelke onkundigen zouden kunnen mis-

leiden; zonder dat ik tot die laagheid zal neer-

daalen, dat ik zyn Wel Ed. Geftr. nog tot groo-

ter verlegenheid zoude willen brengen, dan hy

nu getoond heeft, door niets van al het gene ik

omtrent zyn Magnetifch Syp.ema in myn Brief van

den 24 Maart dcczes jaars gezegd heb, om hem

zync heriTLMifchimmcn te doen vaarwel zeggen,

op eene cordaate wyze te beantwoorden.

Ik heb nooit aan den Heer Semeyns op eenc

andere wyze gefdireeven over zyne Antwoorden

op de Vraagcn, welke ik hem ter toetiingc van

zyn Sypcina , op order van Haar Ed. Mog. de

Heeren Gecommitteerden van Haar Ed. Gr. Mog.

tot de nieuwe Inventién , heb opgegcrven , dan

ik in myn Rapport van een nader On.ierzoek, den

30 Auguftüs 1759 aan Haar Ed. Mog. heb gemeld;

zyne Antwoorden, en myne Aanmerkingen daar

over , heb ik byna woordelyk uit dat Rappor*

overgenomen in myn Brief; en evenwel vindt de

Heer Semeyns goed te fchryven, dat ik de zaa-

ken nu zo u-eete te Jchtkken en te veniraatjen , dat

'er nu veel aanjchselt. De feilen, die ik nu ge-

meld heb", zyn juift de zelfde, welke ik den %o

Au-
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guftus 1759 heb aangetoond. Wac moet dan een

onzydig Leezer van zulk een' Schryver en van

zyne verlegenheid denken ?

Myn Rajfporfvzn den 3 January 1763, datby

den Heer Semeyns als myn Rapport ten princi-

paalen wordt aangemerkt, is niet meer princi-

paal , dan de agt voorgaanden. Haar Ed. Mog.

zouden recht gehad hebben, om zelfs myne eerftc

Aanmerkingen van den 29 December 1756 aan

de Staats-vergaderinge over te geeven ; maar die

Heeren hebben van tyd tot tyd gehoopt, dat öe

Heer Semeyns eindelyk zoude zien, dat hyop

zandgronden gebouwd heeft , zonder dat 'er

Rapport van de onvoldoendheid zyner poogin-

gen gedaan werde by de Heeren Staaten van

Holland: maar eindelyk ziende, dat de Heer Se-

meyns hardnekkig bleef volharden by zyn voor»

geeven , hebben Hnnr E'i. Mog. myn laatfte Rap-

port in de Staats-vergaderinge ge-exh'tbeerd , zo

als hetzelve rot Byhje verftrckt van de Refo-

Iiitie door Haar Ed. Gr. Mog. den 16 Juny 1763

genomen.

Het is waar , dat jaarlyks op eene plegtige

wyze, volgens order van de Hooge Overigheid,

gebeden wordt , dat Konpen en Weetenpchappên

vicgtn hïoe'ijen (pag. ii); maar onder Konften en

Weetenfchappen kan men geen Fabelen en Rege-

len bevatten , die op enkele denkbeeldige Groftr

den ruften. Of ik nu dit wel begrype, of ik dit

ook wel betoogd hebbe, "zo in myne herhaaldie

IX. Deel. R a ^-
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Adv'tfen^ 'R.afprtsn^ Memoriën, enz. alsmmyn

Brief van den 39 Maarc laatftleeden, moet niet

düor den Heer Semeyns , maar door Haar Ed.

Mog. en vervolgens door Kundigen beoordeeld

worden: hec is my zeer onverfchillig , wat de

Heer Semeyns van myne kundigheid of onkun-

digheid in deezen gelieft te oordeelen en te fchry-

ven j dewyl dir zeer weinig ter zaake doet : myn
hoofdoogmerk meene ik bereikt te hebben , naa-

mclyk, om, ten dienfte van het Vaderland, en

inzonderheid van die dierbaareLeden derBurger-

lyke Maatfchappy , welke de groote Zeen bevaa-

fen, op het duidelykfte aan te toonen, dat het

Syjiema van den Heer Semeyns ongegrond , dat

zyne voorgeevens denkbeeldig, en zyne regels,

om de Miswyzinge der KompaflTen en de Lengte

te vinden , bedrieglyk zyn.

Wanneer men een Kaart van de Middelland-

fche Zee uit zyn handen geeft , als een Proefftuk

van de juiftheid der Magnetifche Regelen , en die

Kaart , welke ik nooit van den Heer Semeym

verzogt heb, en waar mede hy zig dcrhalven niet

behoefde tehaaften, van grove feilen krielt
^ gelyk

ik in myn Brief (pag. 24.) heb aangetoond : geeft

het eene groote verlegenheid te kennen , als men

zegt , (Jat die Kaart maar ten ruuwjien was afge-

beld Q^Vig. 12). Het is waar, zy is zeerrauw

,

jü geheel valfch , en de feilen vertoonen zig,

voornaaraelyk op die plaatfen , daar Sterrekundi-

ge Waarneemingen gedaan zyn, en die zig aan

het
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het oog van een* Aardryks-kundigen aanftonds

laatenzien: zodat de aanbiedinge, omdieplaac-

fen nu nog eens , nadat ik hem eenige van zync

feilen heb aangetoond, te berekenen, geheel on-

tydig is. Port Mahon aan het Fort St. Philiffe

legt , by den Heer Semeyns, in zyn gedrogtelyk

Kaartje, op i9Graaden; volgens Sterrekundigc

Waarneemingen legt het op 21 Graad. 30 Min.

gelyk men ziet Memoir. dePAcad. 1756. pag. 442.

De plaats j daar ISlapels moet leggen, vindt men,

by den Heer Semeyns, op omtrent 28 Graad. 30
Min., maar volgens Sterrekundige Waarneemin-

gen legt die Stad op 31 Graad. 56 Minuuten.

De Heer Semeyns is geheel op den doolweg,
als hy zig verbeeldt, (P^g- 14) <Jat ik de Hee-

ren Mountaine en Dodson tegen hem in het

harnas zoeke te jaagen : want vooreerfl ben ik al

te wel overtuigd , dat Arenden geen Vliegen van»

gen, en dat dus dieHeeren zig zeer weinig zou-

den ftooren aan het oordeel van Heer Semeyns
over hunne Tafelen; ten anderen heb ik gemeend,

verpligt te zyn , om die Tafelen , als herkomftig

van twee rayner aanzienlyke Medeleden in de

Koninglyke Londenfche Maatfchappy , te verde-

digen , en niet toe te laaten , dat door Onkundi-

gen, by Onkundigen, de ongelooflyke en nuttige

arbeid, van die Mannen verdagt gemaakt worde,

daar dezelve alleen op zamenfteramende bevin-

dingen is geveftigd.

De Heer Sembyhs vraagt (pag. 15): is het U
IX. Deel. R 3 . Hoog
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Jrloog Gtl. niet bevn/J) , (/af tk daartoe (tot hec op-

bffen van Vraagen omtrent de Miswyzinge en

Lengte) Tafels berekend heb ^^
om met een opüag

van het oog, de Breedte bekend zynde^ nevens de be-

v'tndelyke Mistoyz/ngg , de Lengte daar uit tevinden?

Maar juift dit is het , dat den Grond van niyne

Aanmerkingen uitmaakt : want kan de Lengte

p}et een opflag van het oog gevonden worden , zo

iiadt zyn Wel Ed. Geftr. geen twee Uuren moe-

ten bezig zyn , om de Oploffing van ééne Vraag

(die zo ongelukkig is uitgevallen) te vervaar-

di.^en , daar hy zyne Tafels voor zig hadt ; is

dit nu een opJJag van bet oog, dan zal een minder

geoefFende, die zelfde Tafelen gebruikende ^ wel

een dubbeldoppag van bet <wg,dat is, ruim vipr Uu-

ren, daartoe noodig hebben.

De twee neerhellende Naalden, die op de Ka-

mer van den Heer Semeyns (tonden , deeden

niets ter zaake, ook komt de geheele Gefchiede-

niflTe, welke hydaar van vertelt, (pag. i6—20)

niet in aanmerkinge ; dewyl dir alles niet om
verre ftoot , dat het ligt valt zulke twee Naalden

te maaken en te doen famendemmcn ; dat , al

was daar een grooter Konfl: toe noodig, dit geen-

zins aantoont , dat men regels kan geeven voor de

neerhellendeNaalden,noch ook dat de neerduiking

zig niet fchikt naar de kracht der Zeilfteenen ,

waaraan de Naalden geftreeken zyn : daar en bo-

ven heb ik getoond (in myn Brief pag. 93) dat

de ncerduikinge op eene bepaalde plaatfe aan won-

der-
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der]yke wiffelvalligheden onderhevig is , die zi'g

door geen zes of meer Trekpunten, door geen

twee en door geen tweehonderd Magnetifchfe

Klooten laaten verklaaren.

De Heer SEMEYNsheeft Cpag.^ i ) het ongeluk van,

01] my van onkunde te befchuldigen, op een deernis-

waardige wyze Diihjche Mylen ^dAQ deNederland-

fciie Zeeluiden veekyds in hunne rekeningen ge-

bruiken, met de hedendaagfche2^52A«y/^» te ver war-

ren ; de eenvoudigfte Pas-Knarten zouden hem dit

onder het oog gebragt hebben, alwaar Z^5wy/e« (by

welke de EngclfchenenFranfchen gewoon zyn te

rekenen) duidely k van Duitfche Mykn ondcrfchei-

den worden: en het is te verwonderen, dat hy

,

als een oud Stuurman .hiervan onkundig is. Maar

het is onverfchiiligjin dit ftuk, of men hyDuitr-

fche Mylen wil rekenen , of by Zeemylen ; do

Feil in den waarenafltandis even groot, als men die

beide tot Roeden brengt : 2 Graad. 30 Min. inde

Lengte geeven zelfs (op de Breedte van 17 Graad.

g^ó^Min.) 47I Zeemylenvanao in een Graad, ca

iüiet flegts 46 : weshalven ik, om alles op zyn

minft te (lellen, gezegd heb; meer Jan 46 ZeS'

mykn. Zulk een Feil kan men , volgens de rege-

len van den Heer Semeyns zig fchikkende, be-

gïian, op één enkeh Graad, welke men feilt in de

Miswyzinge
; gelyk uit den zamenhang duidelyk

blykt, dat men een Feil vaneen Graad moQZ ver-

ftaan, zonder dat daar toe een fchrandere aiffin^e

noodig is. Op de zelfde wyze l^eb ik uit voor-

IX. Deel. R i^ zig-
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zigtigheid gefield meer dan. loo Zeemylen^ daat

waarlyk de Feil zoude zyn van iii , i6 Zeemy-

len: en dit zelfde heeft plaats in de andere voor-

beelden ,
gelyk onze Brieffchryver zelf op het

laatfte(pag. 24) fchynt befpeurd te hebben ; zo

dat ook de vittery , van dat ik 38 Zeemylen

hadt moeten fchryven, in deplaatfe van meer dan

35 Zeemylen , hier door vervalt en belachelyk

wordt.

Pag. 21 zoekt de Heer Semeyns een groote on-

zekerheid te brengen ten opzigt van de Lengte,

waar op de Kaap de Goede Hoop gelegen is; mis-

bruikende daar toe, op eene fchandelyke wyze,

een plaats uit het Vervolg van den zeer kondigen

en omzigtigenHeer STRUYCK,alsof deHeer de la

Caille alleen aan dien Heer gefchrceven hadt , dat

de Kaap legt 15 Graad. 42 Min. ten Ooften Pa-

rys , dat is , op 35 Graad. 42 Min. (eigenlyk 35
Graad. 44 Min. ) Lengte. De Heer la Caillb

fchryft 'er by: Doch dtt laatje h niet ten uiterjien.

vaauwkeurïg. , moetende eerj] mg tegen meer Euro-

p'ijche Waarneemingen vergeleeken worden. De Heet

Semeyns verzwygt zulks op ecnc laage wyze , en is

onkundig, dat de Heer la Gaille inderdaad een

nadere vergelykinge gemaakt heeft , volgens wel-

ke de Lengte van de Kaap is 16 Graad, 10 Min.

ten Ooften van Parys, en dus van 36 Graad. 1%

Min. gelyk men dit ziet uit de Memorie, van den

Heer la Caille zelf. Memo/r. de l^icad. 1751.

pag. 648. VQorts befchuldigt de Heer Semeyns
'

den
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(den Heer d'Anville, dat hy de Kaap ftelc op de

]Lengce van 34 Graad. 40 Min.: en vvaarlyk llelc

d'Anville die plaats op 34 Graad. 55 Min. Maar

hy konde in het jaar 1749, toen zyn Kaart

van Africa in het licht kwam, niet weeten, dac

de Heer de la Caille in 1751 die grove Feil

^oude ontdekken. Hy fchikte zig naar de befte

Berichten der Zeevaarenden , en naar de befte

Kaarten , die voor handen waren. Wie van ons

beiden, Leezer, arbeidt zig in de war? In 1711

is de Miswyzinge op Buenos yiiros waargenomen ;

inaar toen is 'er in de bepaalinge der Lengte nietg

met zekerheid gedaan : deezc is eerft gefchied oni-

trent 1 754;zo dat de bepaalinge van den Heer d'An-
TiLLE, in 1749, gemaakt is , eer de Sterrekundige

Waarneeraing was gedaan. Jk heb ray gefchikc

naar de opgave van de Franfche Akademie ; dee-

ze is de regte; maar ik moeft d'Anville volgen

op die plaats, daar ik bezig was met een verge-

lykinge tuffchen zyn Kaart en die van Semeyns,

Ondertuflchcn paft het niemand minder, dan on-

zen Brieffchryver , om d'Anville en Grken te

berispen, dat zy i Graad 16 Min. 30 Sek. ver-

fchillen van de Sterrekundige Waarneemingen,

die niet voor het jaar 1754 zyn hekend gewor-

den ; daar hy zelfs i Graad 25 Min. van zig zelf

verfchilt; ftellende Buenos Aitqs in zyn Kaart op

320 Gr. 30 Min., en te vooren, in de oploflinge

yan de Vraagen, door my in 1755 ^^" ^^^^^ voorr

IX. Djeel. R 5 ge-
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gefteld, op 321 Gr. 55 Min. Dus verfchilc hy

van zig zelt ten minften 23 Zeemylen.

Ik heb my , om de veranderinge van de Mis-

wyzinge in het jaar 175Ó , oniftrceks de Kaap de

Goede Hoop, te bepaaien, bediend van deEngel-

fche Tafelen , om dat die uit zulk een groote me-

n'jgtc van Waarneemingen zyn opgemaakt , en

dus te ftellen zyn boven enkele Journaalen en

bevindingen van Zeevaarenden ; niet om dat de

Engelfchen fterker vaaren op die Zeeën, maar om
dat *er geen middel was om cwee-en twintig Hol-

landfche Waarneemingen voor ieder Plaatfe te

vinden, die weinig in t3ui van malkander vcr-

fchilden. De bepaalingc van den Heer Semeyns

fteunt niet op zulke Journnalen , mpar op zyn

^Sypeiva^en is dus denkbeeldig: doch als men ftelr,

dat de Misvvyzinge op 5 Graaden Leng'-e by de

Kaap llegts 2,^ Graaden (zo als ik in myn Brief,

pag.94,gcfcbreeven hebj) veranderd wordt,zo ftem-

men met ieder Graad Miswyzingeruim aj Graa-

d'en overeen: want als aigeeven ij Graaden, zo

geeft écn Graad 2 Gr. i^-,U Min.; zo dat ik we-

derom maar 2f gefteld heb, om den Heer Se-

meyns te toonen, dat ik het alleruiterfte nog

niet eens wilde neemen. Op de Breedte van 33

Gr. g^^ Min., welke de Parallel van de Kaap

Jiceft, is ieder Graad der Lengte gelyk aan 16^5962

Zeemyien; derhalven gecven 1 Gr. 13,51 Min.

meer dan 36,876 Zeemylen : zo dat ik wederom

10
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se vieitiig geftcld heb met voordagt , toen ik fchreef

me$r dan 35 Zeemylen\ en ik zoude dit verder

kunnen aandringen, en de feil, welke men daar

ter plaatfe begaan kan , als men de Regels van den

Heer Semeyns volgt, nog grooter vercoonen;

dewyl ik niet het alleruiterfte omtrent de Mis-

wyzinge genomen heb ; maar een feil van meer

dan 35 Zesmylen is gevaarlyk genoeg, om het on-

zekere en gevaarlyke van dit Magnetifche Syjie-

ma te bewyzen.

Indien de Heer Semeyns het geluk gehad hadt

van agt dagen door den Heer Struyck in de Ster-

rekunde onderweezen te worden , zoude hy niet

gefchreeven hebben het gene voorkomt pag. 24

en 25. Het is zo; de Heer Struyck heeft naar

waarheid gefchreeven , d^t de Waarneemingen

omtrent den eerften Wagter van Jupiter van de

Tafelen van Pound 7 Min. 51 Sek. en van die van

Cassini 8 Min. 32 Sek. kunnen verfchillen ; maar

indien de Heer Semeyns wat beter in de Sterre-

kunde bedreeven was, zoude hy geweeten heb-

ben, dat de Heer Wargentin al in 1742 nieu-

we Tafelen voor den e.erften Wagter heeft bere-

kend, die in 1746 eerft zyn uitgekomen, welke

de Heer Struyck eerft in November van het jaar

1755 heeft ontfangen; gelyk men zien kan uit de

geleerde Aanmerkingen van dien Heer over dea

Loop der Satellieten van yupiter^ in deeze zelfde

Verhandelingen^ III. Deel, pag. 139. Deeze Ta-

felen zyn nu in ieders handen , en zelfs n*g met

IX. Deel. meer-
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nieerdere verbeteringen uitgegeeven door den

Heer de la Lande; en ik zegge nog, dai ik nief

kan raaden , wi? ha den Heer Semeyns op de mouw

gefpe/d heeft, dat aeeze Tafels lo Minuuten enjoin^

tyds nog veel mser m'fjfen: \\y hadc ten minden uic

de gemelde Aanmerkingen van den Heer Struyck

beter kunnen leeren , indien hy vatbaar was voor

deeze zaaken , en hy hadc voorzigtiger moeten

worden uit de o-ö«i?;-W« vergelykinge der Waar-
neemingen s welke ik heb opgegeven in myn
Brief, pag. 95. Dus blykc niet alleen de onkun-

de en onbedagtzaaraheid van den Heer Skmeyns ,

maar zelfs deeze laatfte is grooter en leelyker , dan

te vooren, om dat hy gelegenheid gehad heeft;

om uit de Schriften van den Heer Struyck beter

onderweezen te worden, zonder zig te kunnen

verfchoonen met te zeggen, dat hy geen Latyn

e>^W?d!^^ Cpag. 41): maar de Heer Semeyns gaat

hier, uit onkunde, op de zelfde wyze tewerk,

als of men in het jaar 1764 wilde ftaandc houden,

dat de Waarneemingen omtrent de Maans plaats

vecle Minuuten van de Tafelen verfchillen, om
dat de Tafelen , die voor vyftig jaaren en vroe-

ger gebruikt zyn , nog zo onvolmaakt waren, on-

kundig zynde, dat door Halley, Cassini, le

MoNNiEii, EuLER, d*Alembert , Clairaut en

Majer ontelbaare verbeteringen daar aan gedaan

zyn, waar door het verfchil zeer zelden grooter

is dan één Minuut tyds. Omtrent de wyze van

4e yerduifteringen def Wagters van Jupitef op

Zee
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Zee waar te neemen, zal ik my niet nader be-

hoeven te uiten, dewyl de Heer Semeyns in zy-

ne Merkwaardige Verzamelmge in het algemeen

fpreekt van het verfchil tuflchen de Waarneerain-

gen en tuflbhen de Tafelen : anders zoude ik zeer

gemakkelyk kunnen toonen , dat men , door mid-

del van den nieuw uitgevonden Zeejïoel, onein-

dig beter de berekende verduifteringen der Wag-
ters in een flingerend Schip kan waarneemen, dan

de neêrduikinge van de Magnetifehe Naald, die

aan geene bekende Regels gebonden is , en die

dus niets zoude toebrengen om de Lengte te vin-

den , zo lang men geen betere Regels heeft, al

was het dat men dezelve zo naauwkeurig kende

waarneemen, als de Miswyzinge.

i Voorts zoekt de Heer Semeyns CF*g« 27) de

Sterrekundige Waarneeniingen twyfFelachtig t»

verklaaren omtrent de begrootingen der Lengte,

en gebruikt daar toe wederom het voorbeeld van

Liffabon , welke Stad , volgens den Heer Cha-
ZELLES, zoude leggen op 7 Graaden 2^ Min. Leng-

te, en volgens de Waarneemingen van de Hee-
ren Carbone en Capasso, op de Lengte van 8

Gr, 33 Min.; zo dat ?er een verfchil is van i

Graad 30 Min.; maar hy misbruikt hier weder-

om het Werk van den Heer Struyck, ^iQpag.

144 van zyne Inleidinge tot de Algemeem Gtogra-

fhie rond uit, en met recht verklaart, dat d$

JVaarneem'ingên van Carbone hem veel netterJchy»

«en.'ée reden j waarom men op die ran Carbone,

IX. Deel. en
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en niet op die van Chazelles kan vertrouwen,

is hier in gelegen, dat de eerfte QPhiloJofh. Transact.

No. Z^^f^S' 1 80 enz. No. apofag. 338 enz. No. 41

4

f^ö'3^3 > ^^^'^^'''^S'
^°^' ^ P.i^ag.ig^enz voor-

naamelyk Mem. de fAcad. 1724. fag.^^g k. fuiv.)

een tneenigie JV(Mrneem}ngen heeft gedaan, waar

uit de Heer Cassini beduic , dat het verfchil der

Middaglynen van Parys en Liflabon is 45 Min.

48 Sek. tyds, of 11 Gr, 27 Min, Boogs; zod«t

Lisbon legt op 8 Gr. 35 Min. Lengte. Maar Ciia*

ZELLES (Mem. de i''Acad. 1700, pag. 223 & 224)

beÜLiit uit eetie ^«/^^/<? Waarneeminge omtrent den

eerften Wagcer van Jupicer, dat het verfchil der

Meridiaanen is 51 Min. 51 Sek. in tyd^ of 12

Gr. -57 Min. 45 Sek. Boogs ; zo dat de Lengte

van LilTabon zoude zyn 7 Gr, 4 Min 15 Sek.

Daarenboven is deeze ééae Waarneeming gedaan

op den Berg van St. Catbsnne^ die ten Zuid-zuid-

weften van die Stad geleegen is, daar de Waar-

reeniingen van Carbone gedaan zyn in liet Ko-

ninglyke Palcis; zo dat zighier de Heer Semeyns

by alle Sterrekundigen belachelyk maakt.

De verlegenheid van den Heer Semeyns over

zyne Voorzegginge omtrent het Noorderlicht,

is pag. 27 groot genoeg , als hy de Noorderlich-

ten , die in Oélober 1763, en in dit Jaar 1764,

zo fterk gefcheenen hebben , en die dus niet heb-

ben willen luifteren naar de Voorzeggingen , doof

den Heer Semeyns uit zyn Syjiema en Fabelach*

tige Ondcrfte^llingen opgemaakt , wil afleiden vaii

den

i
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den Conieet , die den 12 February deezes jaars

in zyn riaaAe punt ge weeft is, en die loen ycel

verder van de Aarde af was, dan de Zon: men
moet al zeer verlegen zyn, als men gcdvvongea

wordt om tot zulke ongerymdheden zyn toevlugt

te neemen, en êcn Comeet te hulp te roepen,

die VGor het bloote oog naauwlyks 2igtbaar was;

dus zal ik hier niet verder op aandringen, eens-

deels medelyden hebbende met 's Mans verlegene

onnozelheid, anderdeels vreezende, dat myne
Aanmerkingen te veel plaats zouden inneeraen

in deezen Bondel van Verhandelingen.

Al het geene de Heer Sf.meyns pag. «18 31

voordraagt, dient tot beveftiginge van het geene

ik doorgaans in myne Rapporten en in myn Brief

getoond heb, naamelyk, dat alles in het SyJIema.

van zyn Wel Ed. denkbeeldig is', het kift my
niet om daar over op nieuw te Iiandelen: ik zal

alleen maar iet in het algemeen zeggen tot ver^

dediginge van de Heeren le Seur en Jacquies,

welke hy niet geleezen , Teel minder verftaan

heeft; hy zoude anders gezien hebben, dac zr
wel degelyk de generaals JVerk'wge van dehla^m-

tijche Kracht hebben in acht genomen ; zo dat on?

ze Brieffchry ver een hoogen graad van onbedao-t-

fiiamheid moet hebben, om zig op zodaanig een

wyze uit te laatcn over een Stuk, dat buiten ea

boven zyn bereik is. Het is te breedvoerig om
hier voorgefteld te worden, en het Werk van

Newton , met de Aantekeningen van de twee
IX. Deel. ge-
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gemelde Heeren, die de Eeuwen zullen verduu-

ren, is in handen van alle Beminnaaren der Na-

tuurkunde, die het Latyn magtig zyn; de Heer

Semeyns zoude toch niet vatbaar zyn voor de be-

toogingen van de wyze, waar op de Conclujie is

gevormd, en daarom zal ik hier van afftappen,

niedelyden hebbende met de Onkunde van onzen

Brieffchryvera als hy vraagt ^ of ik een Kunftje

weet, om de generaak JVerkinge uit te fluiten.

Dit immers is niet noodig , als men met de Hee-

ren LE Seur en Jacquier. bepaalt, welk een rede

tot malkander hebben , aan de eene zyde , de

generaale JVerkwge der Magneüjche Kracht in den

Aardkloot^ aan de andere kant de Werk'mge van

den Zeiipeen ^ die tot de Proeven in verfchillende

afftanden van de Naald gebruikt wordt: dus bly-

ven de regels van den Heer Semeyns niet alleen

denkbeeldig (h.j praate zo lang van zyne zes Trek-

punten , als het hem behaagt) , maar ook valfch

;

dewyl zy ruften op de valfche Stellinge, dat de

Zeilfteenige Kracht afneemt in de omgekeerde

reden van de Vierkanten der afftanden ; het welk

niemand zal erkennen, die het minfte denkbeeld

heeft van de waare Natuurkunde.

Al het overige^ dat in deezen Brief voorkomt,

zyn herhaalingen van het geene de Schryver, in

andere Werkjes en Brieven, tot walgens toe heeft

opgedift; één Stuk zal ik nog in het algemeen

beantwoorden , dewyl de Heer Semeyns de dwaas-

heid heeft van my uit te daagen , ora een gering

voor-
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Voorftel' te bewerken volgens myn Svfiema \ wan-

neer hy hintten den tyd van een uur zal dom ziett^

dat myn SyÜemam leennge eorzaak /j, dat Je Com-

yaUea een/ge Graaden op éen en het zehs etmaal kun-

nen verjclulhn , en dat zulks niet veroorzaakt wordt

door de CompaJJen , maar door myn verkeerde htver'-

hnge , en dat ik dus myn eigen Vonnis , by myn

Rapport vermeld^ hiede brenge ; naamelyk , dat ik

oorzaak ben , daf de Zecvaarende m een gróofS- en

terderff'elyke onzekerheid geraaken; gelyk ditfraaije

Scuk voorkomt pag. 44. Om nu de Les van Sa-

ló>mn in achc te neeilicn, en dus een Dwaas niet

te antwoorden naar zyne Dwaasheid, zal ik al-

leen maar zeggen, dat ik geen ander Sy^ema,

geen andere Leeringe, geen andere Regels heb-

bc omtrent de Zcevaart-kundcj en omtrent het

vin.den van de Miswyzingc der Conipaflen , dan

die op de Drichoeks-Rekcninge eri Sterrekunde

fteunen, welke ik met alle Wiskunftenaars van

deeze en Vüri de voorige Eeuwen gemeen heby

zomtyds my bedienende van de Formulen van den

Heer MAUPERTUiS, die wederom op de Betoo-

gingen van den Heer Majcr ruflen. Kan de Heer

Semeyns ons allen , zelfs Euclides en Theo-

Dosius, en alle andere oude Wiskunftenaaren

,

van Dwaalingen overtuigen, ik zal hem met zó

veel eerbiedige vcrwonderinge befchouwcn, als

ik hem nu met raedelyden aanzie.

Eindelyk zal ik hier nog byvoegcn , dat ik ten

vollen overtuigd ben, dat de Heer Semjlyks zy-

IX, Deel. S nc
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ne Fabelen niet zonder toelaatinge van het Op-
perweezen heeft uitgedagt ; fchoon het weinig

fcheelt, of hy zoude my op pag. 48 tot een God-

verzaaker verklaaren ; maar Cervantes zoude

,

(zonder zig aan Godslafteringe fchuldig te maa-

ken,) niet hebben kunnen {chxyvQn^datGodhem den

invloed van zynen Geefl op eene wonderlykc wyze hadt

deelachtig gemaakt in het vervaardigen van zyn

Don Qjtichot^ een Roman , daar oneindig meer

geeftige fchranderheid in gezien wordt, dan in de

Fabelen , Droomen , Herffenfchimmen , Denkbeel-

dige Verklaaringen en Voorzeggingen van den

Heer Semeyms.

VER-



VERTOOG
! OVER HET MAAKUN VAN DE

TOURN E SOL
IN V R A N K R Y K:

DAT IS DE

BEREIDING
VAN DE

VODDEN OF LAPPEN,,
DAAR MEN IN HoLLAND GEURUIK VAN MAAKT

OM JvAAS EK WyN TE KLEUREN , ALS

OOK TOT Laknoes:

POOK DEN Heer

M O N T E T,

Lid van de Jkademie der JVeetenfcbappen mn
Mo?itpellier.

{Mem. de VAcad. Royale des Sciences de Paris, ds l'An 1754.'

pag. 687.)

MEt veel uitgebreidheid, in twee. byzon*

dere Vertoogcn^ voorgefteld hebbende

de Behandeling en het befchouwelyke omtrent het

S^aanfch Groen, heb ik geoordeeld een ander Be-

IX. Deel. Sa rcid-
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reidzel te moeten onderzoeken, waar mede dieran

het Spaanfch Groen veel overeenkomft heeft. Myn
Onderwerp is de Manier , op Welke te Grand-

Ga/argues, een Dorp in het Bisdom van Nimes,

vyf Mylen van Montpellier, de Lappen of Vod-
den geverwd worden, met welke men in Holland

de blaauwe Verffiof maakt , die men Lakmes
noemt (*}. Geen Schryver de Bewerking daar

van omftandig genoeg befchreeven hebbende, zo

heb ik my willen in ftaat ftellen, om de ftilzwy-

genheid van eenigen en de weinige naauwkeurig-

herd van anderen te vervullen. Ten dien einde

heb ik een Reis gedaan naar dat Dorp , in de

Maand .^//^//y?//j laatftlecden , in een zeergunftig

Saizoen ; alzo de Oogft van de Plant, welke

dient om die Lappen te kleuren, dit Jaar zeer

overvloedig was geweeft. Zie hier dan wat ik

met myn eigen Oogen heb gezien , en wat ik van

verfcheiden Inwoonders vari dit Dorp vernomen

heb , alwaar , zo men my verzekerde , deze

Lappen reeds eenige Eeuwen lang bereid zyn
geworden.

Dit is geen Onderwerp van Liefhebbery al-

leen ; 't is van aangelegenheid tot voortzettinge

der Konden, en iets, waar uit de Koophandel

dagelyks groote voordeelen trekt.

Hoe groot zou myn genoegen zyn, indien ik

door

(*) [Ik kan dit niet verzekeren , dewyl men zulks Ge-
heim houdt : evenwel is 't my van goederband berigt en

ik



VAN DE TOÜRNESOL, JN VrANKRYK. 273

door myn Arbeid iets kon ie wege brengen, om
deze Voordeden nog aanmerkelyker te niaaken 1

Ik mag het hopen ! Wie weet of de naaiiwkeu-

rige kennis van deze toebereiding ons niet zal lei-

den tot de oEtdekking van de famcnftelling van

het Laknoes, waar van de Hollanders een Ge-

heim maaken , 't welk zonder de geverfde Lap-

pen , die deze Provintie hun uitlevert, hun ge-^

heel en al onnut zou zyn.

Ik zal dit Vertoog in drie Afdeelingen fplitfen.

In de eerfte zal ik, na gefproken te hebben van

de Plant, waar mede men deze Vodden kleurt,

een woord zeggen van de Vaten en Gereedfchap-

pen, welke men tot dit Kleuren gebruikt. De
Befchryving van de Behandeling in alle derzelver

byzondere Omftandighedcn , zal het Onderwerp

van de tweede Afdeeling uitmaaken ; en in de

derde zal ik eenige Aanmerkingen opperen , om
de regte kennis van die Bewerking te ontdekken.

Eer$te Afdeeling.

JVelk eene Plant het zy^ waar van men d&

' Tournejol tnaakt?

La MaureUe (dit is de naam , welke men hier

gemeenlyk aan deze Plant geefc;) i^ vry gemeen

omtrent Montpellier, en vooral in dat gedeelte

van

ik weet niet wat Ie Pierre de Tournefol , die ik hier L^^
uoes vertaal, anders zou kunnen betekenen.]

IX. Dei-l. S 3
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van Neder-LangLisdok, 'c welk msn havaanage'

noemt: zy groeic ook in Frovence en Dauphinc,

Wylen de Heer Nissole, Lid van deze Aka-

demic , heeft, in 't jaar 1712, de Befchryving

van deze Plant uitgegeven, welke hy, in na-

volging van den Heer Tournefort, noemt:

'R.lc'moïJes ex qud ^aratur Tournejol Galkrum. \\\-

iiitut. Rei Herb. i\pp. p. 565 (*).

By deze Befchryving , welke hy met eene zeer

naauwkeurige Aftekening vergezeld heeft (f), is

door hem gevoegd een flaauvve Schets van de Be*

handeling, welke het Onderwerp van dit Ver-»

toog uitmaakt, en hy is de eenigfte Schryver,'

die daar van een merkelyke kennis fchynt ge-

had te hebben. De Heer Linn^eus noemt de

Plant, hier gemeld, Croton, folïis rhomhe'is

repand'ti , capjuhs psndnlis , caule herkacso.

De Inwooners van Grand-Galargues mogen dit

Kruid , op alle tyden van 't Jaar , nidt inzame-^

len. üit kragt van eene oude Keure kunnen zy

deze Inzameling niet doen, dan wanneer zy daar

toe van den Baljuw en Burgermcelleren dier Plaats

vryheid hebben gekreegen. Deze vryheid geeft

men gemeenlyk aan al de Ingezetenen omtrent

den 25^///)', wanneer de Graan-oogft voorby is,

en

..-(*) Memoires de VAcademie des Sciences ^ de l'An 1711.

p," ?:?2 & fuivantes.

. (f, lijidem. p9g. 330. Pl. XVII.

(J) [CbSne Z'ertl. Dus noemt men iu 't Zuidelfk deel

van
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cn de Plant tot, volkomenheid is gekomen. Men
doet niet meer dan deze ééne Inoogfting 'sjaars,

van den 2,5 ^July tot den 5 of 8 September Ge-

duurende dien tyd gaan de Boeren deze Plant

zoeken, vyfden of twintig Mylen in het ronde

iri h Gevaudan , en zelfs tot in Provence ; zy

draagen groote zorg om voor malkanderen de by-

zondere plaacfen , alwaar dezelve in overvloed

groeit, te verbergen. Dezen Oogïl verrigten zy

gezwind. De Plant moet, om gebruikt te kun-

nen worden, zeer frifch zyn ;alzo de Gifting van

derzelver Sappen akyd hinderlyk bevonden wordt

aan den goeden uitflag van de Onderneeming,

waar van wy fpreeken ; ook moet de Tournefol

niet Aardig zyn. Zy bezigen de geheele Plant,

zonder onderfcheid, uitgenomen de Wortel.

Pe Vaten en Gereedfchappen , waar van men
zig bedient, zyn niet allen van de zelfde grootte,

en men ziet ligt , dat het onnut zou wezen dezél-»

ven tot zekere bepaalde Inhoud te brengen. De
luiden, die de Bewerking doen, welke wy be-

fchryven, zetten hunne Vaten op een Stellagic,

in een foort van Schuur of Seal, alwaar men in

de eerfte plaats een groote Pers Vindt, gemaakt

van Groen-eiken hout (§) , en aan beide zyden

on-

van Vrankryk den Boom, waar van de Kermes- ofSchai;-

laken-Befiën komen, om dat dezelve in alle opzigten *

naar een Eikeboom gelykt, doch altoos groen blyft öï.

zyne ElaJcren 's Winters behoudt,]

IX. Deel. S 4
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onderfteund door twee gemecfclde Muuren. De»

ze Pers heeft gemeenlyk een Voet dikte aan ie-'

der Arm , op 85- Voet langte en i^- Voet hoog-

te. Ik kan hem niet beter vergelyken dan by

een groote Boekbinders Pers. Men maakt on-

der deze Pers een Sceenen Kuip
,
geichikt om het

Sap , dac uit deze Plant vloeit , te ontvangen. Op
die zelfde Scellagie ziet men een andere Sceenen

Kuip , welke men in de gcmeene Taal Pik noemt.

Deze heelt gemeenlyk de gedaante van een lang-

werpig vierkanten Bak , en zelden die van een

ronde Tobbe; haare dikte is gewoonlykvan drie

of vier Duimen. J\Ien gecfc daar aan , van bin-

nen, anderhalf Voet breedte op drie Voet langte

en twee Voet diepte, In deze Kuip doet men

de Fis en 't geen verder tot bereiding noodig is.

Op deze zelfdj plaats, eindelyk , vindt raen een

Molen, waar van de Steen, waterpas leggende,

een Voet dikte heeft. Deze Steen wordt door

een Paard omgedraaid , rondom een loodregte

Spil, in eene vry breede en diepe ronde Groep,

alwaar men de Tournefol-Plant , welke men wil

maaien , inlegt. Deze Molen is van de zelfde

gedaante als die, welke men gebraikt om de üly-

ven te kneuzen, of Eiken -BaLl tot Xiun te maa-

ien. De Heer AsTRuc, Lid dezer Akademie,

heeft een zeer naauwkeurige Afbeelding gegeven

van dezen Molen , in zyne Natuurlyke Hiftorie

yan de Proyintie van Langyedok (*). Een Par.

(*) Pag. 33<5, 337. Pi" V;. Fi^.^ r.
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iicuUer, wiens vermogen niet toelaat de koften

te doen van Pers en Molen , is genoodzaakt , om
zyn Kruid te laaten kneuzen, toevlugt te nee-

men tot zyn Buurman , die , in dit geval , zig een

gedeelte van het Sap toeeigent en vodt zig be-

houdt.

Tweede Apdeeling.

/iaMgaande het Verwen der Lappen , met welke dt

Hollanders de Laknoes maaken.

De Inwoonders van Grand Galargues , die ze-

kere hoeveelheid Tournefol- Kruid verzameld

hebben, kiezen, om dezelve te doen maaien en

het Vogt daar uit te trekken , een bekwaamen Dag
pit.' Zy hebben liefft, dat het heel klaar Weer,
een drooge Lugt en heetc Zonnefchyn zy , en

dat de Wind uit den Noorden of Noordweftèn

"vvaaie. Ook is het , in de Maand Augujius^ in

Neder-Larguedük niet moeijelyk Dagen te vin-

den, op welke alle deze omftandigheden famen-

loopen. De gefteldheid van den Dampkring, nu,

zodanig zynde , als wy zo even zeiden , maak men

het Kruid in de Molen , die wy befchreeven

hebben, en, als hetzelve wel gekneusd is, doet

men het in een Zak, die rond van omtrek is,

zamengefteld uit een foort van Biezen, en gemaakt

te L,unel\ volkomen gelykende naar die, welke

men bezigt om de Olyven in de Pers te doen,

JX. Deel. S 5 . Men
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Men vult den Zïik met wel ^gekneusd Kruid, ver-

volgens zt't men hem in de Pers , en draait de-

zelve llyf toe; het Sap loopt in de Steenen Bak,

die onmiddelyk onder de Pers geplaatll is: zo dra

het opgehouden heeft te loopen, neemt men den

Zak uit de Pers van daan , en het Overblyfzel

werpt men weg; 't welk, naar men my verze-

kerd heeft , een fchoone Mell is. Men begint»

dezen Arbeid *s morgens , en men hou(|t daar

.mede aan , tot dat al het Vogt uitgeperd is; zor-

gc draagcnde ora te veranderen van Zak, zo dra

men merkt dat de gene, welken men tot dien tyd

toe gebruikt heeft, verdeeten is. Wanneer men

al het Vogt daar uit gehaald heeft, laaten fommi-

gen, eer zy het gebruiken, hetzelve een kwar-

tier Uurs Itii liaan ; anderen maaken 'er op ftaande

voet gebruik van ; fomraigen , doch weinigen ,

doen vooraf in het Sap een half Pint of een Pot

inct Pis by omtrent dertig Potten Sap. (Daar is

in 't algemeen weinig ecnpaarighcid in de wyzc

van Behandeling.) De meeften, gclyk ik zoeven

zcide, gebruiken hun Sap zonder tulTchcnpoo-

zing: waar van iedereen de reden kan begrypen,

zonder dat ik die uitlegge ; en zie hier op welk

cene wyze zy te weik gaan. Zy , die deze Be-

reiding doen, koopen te Mónrpeilicr, of in an-

dere nabuurige Steden ,
groote Wolzai^kcn . ou-

de Behangzels , of eenig ander grof Doek C*)

»

't welk

{*.) Ik wil zeggen, dat men te Galargues niet anders

li^n
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f welk reeds gebruikt en goedkoop is. Indien

het vuil is, walciit men het en laat het wel

droogen. Alle Doek is goed tot dit gebruik , mids

dat het van Hennip gemaakt zy : het groffte , dat

iiiinft geflooten is van Draaden, is niet te verwer-

pen, maar het moet wel fchoon zyn ; want alle vet-

te en Oheagtige dingen zyn Itrydig^et den goe-

den uitflag van deze Bewerking.

Men verdeelt het Doek, waar van men zig

bedient, in verfcheiden ftukken , waar op geen

Regel is: de Vrouwluy behandelen dit geheele

Werk. Het uitgeperfte Sap wordt gedragen in

een foort van kleine houte Tobben , welke wy
in dit Land noemen Semdou of Com^orte. Het

Wyf heeft voor haar een Tobbetje van Hout , ten

naaften by gelyk aan die , welke de Wafchfters

gebruiken om het Linnen in te vvryven ; zy

neemt een, twee of drie ftukken Doek, nadat

dezclven meer of min groot zyn, die zy in het

Tobbetje doet ; zy giet vervolgens op deze ftuk-

ken Doek een Pot Sap van de Tournefol, dat zy

geduurig aan haar zyde heeft, en dus al voort-

gaande , met «ene handelwyze gelyk aan die van

de Wafchfters , wanneer zy het Linnen zeepen

,

wryft zy het Doek met haare Handen, op dat

het overal wel doortrokken zy met Sap, Dit ge-

daan zynde,doet men die Lappen weg en neemt

an-

d«n zulk foort van Doek gebruikt, 't welk niet wit ge-

»aakt is noch door de Daauw, noch met Loog.
IX Deel.
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anderen in de plaats, die eerft voor de hand ko.

men , en zo al voort : want men houdt met deze

Behandeling niet op, voor dat al het uitgeperRc

Sap gebruikt zy. Na dezen Arbeid gaan zy de-

ze Lappen op Haagen in de heetfte Zon uitlprei-

den , om ze wel te la'aten droogen. Men legt

ze nooit op den Grond , om dat de Lugt daar zo

gcmakkelyk niet zou doordringen , en het een

zaak van belang is, dat de Lappen fchielyk droog

worden. Ik vind opmerkclyk, dat de 'Wj'-ven,

die dezen Arbeid verrigten , al haar Sap wel weo-

ten in waarde te houden. De Lappen komen uic

bet Tobbetje niet , dan in eene naauwkeurige

evenredigheid met hetzelve doortrokken zynde.

Dit is iets, dat zeer verfchilt met het geen de

Heer NissOLLE zegt, in het reeds aangehaalde

Vertoog : dat zy het Doek flcgts in het Sap

doopen.
,

Na dat de Lappen in de Zon te deeg gedroogd

zyn , vergadert men die en legt ze aan Hoopen.

Een Maand voor dat zy deze Bereiding aanvan-

gen , draagen de Wyven zorg , om Pis in haar

Steenen Bak te vergaderen, die , na dat men 'er

al het noodige bygedaan heeft, l'^Alitm'inadou^Q-

noemd wordt ; 't wek te kennen geeft , dat men

'er voortyds Aluin by deed. Eenigc weinigen

bedienen zig ook nog daar van. De hoeveelheid

van Pis is niet bepaald, welke men in den Bak

doet ; gemeenlyk neemt men ongevaar dertig

Potten , 't welk vyf of zes Duimen hoog Pia uit-

Ic-
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levert in ieder Bak. Men werpt vervolgens^ in

den Bak , vyf of zes Pond ongeblufchce Kalk.

Zy, die gewoon zyn Aluin te bezigen, doen 'er

dan één Pond in; want men moet aanmerken,

dat men 'er alcyd Kalk in doet, niettegenlhande

men Aluin gebruike. Men roert dit Mengzel,

wel om met een Stok ; daar na plaatft men , boven

de oppervlakte van de Pis,Rys of Riet, dat vaft

gemaakt is aan de Randen van den Bak. Op deze

Rieten fpreidt men de Lappen , zo als die met

het Sap doortrokken en wel gedroogd zyn. Mei
legt ze gemeenlyk zeven of agt , Ibmtyds meer

of minder hoog, op malkander; 't welk afhangt

van de grootte van den Bak. Vervolgens dekt

men den Bak toe met een ftuk Laken of ander

Dekkleed. Men laat gemeenlyk de Lappen dus,

vier-en-twintig Uuren lang, bloot gefield leggen

aan den Damp van de Pis. Daar op is geen vafte

Regel: de kragt en de hoeveelheid van de Pis

moeten dit aanwyzen. Sommigen laaten hunne

Lappen verfcheide Dagen lang in die Waafera;

anderen houden zig aan den tyd, welken ik ge-

noemd heb. Om met zekerheid over den uit-

fltig van het Werk te oordeelen , bezigcigt

men de Lappen van tyd tot tyd, en, als men be-

merkt dat zy de blaauwe Kleur gekreegen heb-

ben , neemt men ze van den Bak af. Men ver-

zuimt ook niet , terwyl deze Vodden bloot ge-

fteld zyn aan den Damp van de Pis, dezelven ver-

fcheide maaien om te keeren j ten einde dus over-

IX. Deel. al
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al den Damp in te laaten trekken. Men moet op-

paffen , dat de Vodden , die op de ftukjes Hout leg-

gen, niet in het Vogt vallen of hangen: want die

20U veel fchade zyn ; de Pis zou geheelenal dat

gekleurde gedeelte der Lappen, 't welk 'er in lag

of hing , bederven.

Dewyi men eene groote hoeveelheid Pis be-

hoeft, en daarenboven de Bakken te klein zyn,

om in anderhalve Maand al de Lappen te kunnen

kleuren, die de Kooplieden vertieren: zo heb-

'

ben die Luiden zig van eene andere manier be-

diend: zy hebben Meft in plaats van Pis geno-

men. Evenwel gebruiken de mceften Pis, maar

allen doen zy het op beide wyzen te gelyk. De
Lappen, welke men door middel van Pis kleurt,

zyn gemakkelykft te bereiden : hoe lang men ze

ook laat leggen om dien Damp te ontvangen ; zy

krygen nooit een andere,dande blaauwe Kleur, en

het geverwde deel wordt nooit bedorven door het

vlugge Alkali, dat uit de Pis uitwaaffemt^ hoe

overvloedig ook. Het beftaat zodanig niet als

men de Meft gebruikt ; die andere handelwyze

vereifcht veel waakzaamheid, gelyk wy zo even

zullen zien. Zo dra men de Lappen, die de eer-

fte bereiding ondergaan hebben , bloot wil ftellen

aan den Damp van de Meft,fpreidt men een goe-

de Laag van Meft in een hoek van den Stal ; en

die Meft met een weinig fyn gekapt Stroo be-

dekt hebbende, legt men de Lappen hoopsgewy-

ze daar op. Alsdan bedekt men die met een

Dek-
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Dekkleed
,
gelyk in de andere manier. Op de

Meft wordt ten naaften by het zelfde getal vaa

Lappen gelegd, als men bloot zou ftellen aan den

Damp van de Pis. Wanneer de Meft fterk broei'

jende is, keert men, een Uur daar na, de Vod-

den om. Een Uur daar na gaat men ze op nieuws

bezien, en, als zy eene blaauwe Kleur hebben ge-

kreegen, neemt men ze van de Meft af, en legt

ze op hoopen in de Lugt, om ze te doen droogen.

Men moet opmerken, dat, als de Meft niet fterk

broeijende is , men ze daar meer tyds op laat leg-

gen; wel twaalf Uuren, of langer, indien zulks

noodig is. 't Is blykbaar , dat dit alles afhangt,

van de ondcrfcheide trappen van kragt, die de

Meft heeft: de blaauwe Kleur is de proef om de

den tyd, waar van wy fpreeken, te bepaalen. Men
moet oplettende zyn om de Lappen dikwils te

bezien ; want de Damp van de Meft zou, indien

men ze 'er al te lang op liet leggen , de Kleur be-

derven, en al de Arbeid zou verlooren zyn. De
Meft, die men gebruikt, is van Paarden, Muil-'

Ezels of Ezelinnen. Sommige Wyven leggen'

haare Lappen op een andere Manier, tot het in-

trekken van den Damp der Meft: zy leggen de-

zelven tuflchen twee Lakens, en die weder tus-

fchen twee Laagen Meft.

Gemeenlyk ftelt men de Vodden maar eens

bloot aan den Damp van de Pis of Meft. Sommige
Menfchen hebben my gezegd, dat, als het w^erk

niet gelukte door middel van de Meft, men dö

IX. Desl» Lap-
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Lappen , welke men langs dien weg niet had kun-

nen kleuren, bloocftelde aan den Damp van Pis^

maar deeze Gevallen zyn zeer zeldzaam. Men
moet aanmerken, dat, geduurende den Tyd dac

deze Bereiding gefchiedt, men byna alle Dagen

Pis in den Bak doet; en, ten aanzien van de onge-

blufchte Kalk, daar van doet men *er niet meer

dan driemaal in, zo lang het geheele Werk duurt

:

even zo is 't ook als men 'er Aluin in doet. Als

mede dat al de reizen , als 'er nieuwe Lappen bloot

gefield worden aan den Damp van de Pis, men

die vooraf met een Stok wel moet omroeren. Op
gelyke wyze verandert men ook de Meft by ie-

der herhaaling van het Werk. Na dat de Vrou-

wen alhaare Bereidingen gedaan hebben, die ie-

der Jaar eens gefchicden , werpen zy de Pis weg

uit haare Bakken , en maaken dezelvcn fchoon.

Wy hebben gezegd , dat men de Lappen niet

meer dan éénmaal blootftelle aan den Damp der

Pis of Meft. Dit Werk gedaan zyndc, zo als

ik heb orafchreeven , neemt men nieuw Sap van

Tournefol : (want men moet weetcn , dat 'er
, ge-

duurende deze geheele Toebereiding, fteeds Men-

fdien in 't Veld bezig zyn met het inzamelen van

die Plant.) Met dit nieuwe Sap, dan, door vv-eekt

men de Lappen ten tweeden maale, op dezelve

wyze te werk gaande als de eerfte maal: ik wil

zeggen, dat men, om zo te fpreekenj de Lap-

pen inzeept met dit nieuwe Sap , en die wel laat

droogen, gelyk wy gezegd hebben. Lidien de

Vod'
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Vodden , na deze tweede inweeking van Sap,

zyn van een donker blaauwe Kleur, naar zwart

crekkende, zo geeft men haar geen meer nieuw

Sap. Alsdan is die Waar in haar vereifchte ftaat,

zo als men kan zien uit het Monfter, 't geen ik

de Akadeniie aanbiede, 't welk niec meer dan

tweemaal in het Sap geweeft is. Indien de Vü(K
den deze donkere Kleur, welke ik aangeweezen

heb, nog niethehben, laar men dezelven voor 4e

derdemaal nieuw Sap intrekken; ja fomtyds wel

ten vierdemaal; maar dit gebeurt zeer zelden.

De Inwooners van het Dorp , die dezen Ar-*

beid verrigten, beginnen hün Lappen niet in het

Tournefol-Sap te leggen, voor omtrent tien of

elf Uuren 's morgens, gelyk ik zelf heb gezien.

De Reden daar van is, dat de Zon alsdan begint

haare grootfte kragc te krygen , en dat de Lappen,

in derzelver hitte gelegd zynde,fchielyker droog

worden. Het Weer is zeer gunftig , gelyk ik

reeds gezegd heb , wanneer de Wind Noord-

weft is, en de Zon heel heet fchynt. Men
neemt wel in agt, deze Bereiding niet te doen,

wanneer de Wind Zuid-Weft is, of, gelyk men
in dit Land zegt, uit Zee komt; men zou alsdaa

gevaar loopen al de vrugt van zyn arbeid te ver-

biezen: die Wind is zeer vogtig, en de Voddejj

moeten, als men wel zal flaagen , fchielyk droog

worden, 't Is in fommige regenagtige J^iaren wel

gebeurt, dat de Luiden al hun Kruid, 't gene zy

IX. Deel* T met
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met veel moeite verzameld hadden , verlooren , om'

dat 'er geen eene gunftige Dag kwam.

Wy hebben gezegd, dat, wanneer het Doek,

'c- welk men gebruikt, morfig is, men hetzelve

wafcht en laat droogen. Ook moet men oppaffen,

dat het niet met Vette of Olieagtige dingen door-

trokken zy. Men verhaalde my, dat zeker Man

in zyn Fabriek zekere Lappen gebruikt had, die

op de Schepen gediend hadden ; deze waren een

weinig met Teer befmet; dit maakte een ondeu-

gende Bereiding, uit oorzaak dat de Teer het

Sap belette zig te vereenigen met de Hennip.

Ook werdt alle zyne Waar, ak niet leverbaar

zynde, aangehaald.

Ik merkte op, toen ik te Grand-Galargues

ivas, dat 'er in de groote hoop gevervvde Lappen

eenige ftukken waren , die de blaauwe Kleur niet

aansenomen hadden. Ik was niet zeer verwon-

derd dit te zien, toen ik de behandeling van de

Wyven befchouwd had; zy neemcn de regel-

maatigheid niet veel in agt ,' in het uitleggen van

haar Vodden, zo op den Bak als op de Meft; dus

kunnen de vlugge deelen van de Pis of van de

Meft, overal niet gelykerhand doordringen. Daar-

enboven, zo men het ongeluk heeft van de Lap-

pen wat te lang te laaten in de Damp der Meft,

die veel kragt heeft, verteert dezelve de Kleur,

als ik my zo mag uitdrukken; en in plaats van

blaauw te zyn, zien zy vieefchkleurig; 't geea

de
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éQ Wyven in haare Taal noemen Fai//a. Die

genen ook, of de meeften onder haar, die haare

Vodden op zeer fterke Meft hebben leggen
, gaan

dezelven dikwils bezien.

Men heefc my te Ga/argues, en in de nabuur

rige Plaatfen, verhaald, dac men deze Lappen,

op die vvyze als ik zo even heb omfchreeven, niet

kon bereiden, dan alleenlyk in die eerfte Dorp,

De Invvooners van Grand-Galargues en daarom-

trent gelooven het valtelyk. Zie hief de ^Qwy-'

zen , welke zy daar van gecven. De Meisje?

van dat Dorp, zeggen zy, die op eene andere

plaats Trouwen, by voorbeeld, ie Aigues-vive^,

een Dorp, 't welk nier meer dan een kleine Myl
daar van afgelegen is, ilaagen niet in deze Toe-

bereiding, hoewel zy het verfcheiden maaien in

haar Huis gedaan hebben. Dit komt wonderlyfc

voor; doch ik weet by ondervinding het tegen-

deel. Ik heb zelf te Moutpellter ,^ in myn Werk-
plaats, füortgelyke Lappen bereid, doormiddel

van de Damp der Pis , en zy zyn even fchoon

als die, welke men ons van Galargues toezendt,

't Is een Verdigtfel, ten naaften by gelykende

naar dat, het welke men zo langen tyd uitge-

ftrooid heeft , omtrent het Spaanfch (jroen. De
Wyv^en, die te MontpUier hetzelve maaken,

waren in verbeelding , dat men dit niet kon

doen dan in deze Stad; doch reeds lang heefc

men haar het tegendeel getoond. Men heeft my
gezegd, dat men ook Spaanfch Groen maakt te^^?

JX. DiiEi.. T 2 »^^'?f9
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fitang^ een Stad vyf Mylen van MomplUer afge-

legen ; dat ieder Pot of Kruik tot drie Ponden

daar van uitleverde. Evenwel is 't waar, dat

men, aangaande de Lappen, die te Grand Ga

'

largues bereid worden , zeggen kan , dat men

het niet kan doen , dan in een gedeelte van die

Provincie , en eenige andere naby gelegene
, ge-

lyk Provence en een gedeelte van Dauphiné, al-

waar deze Plant in eenige Diftrikten groeit. De
Heer Nissole zegt , in het reeds aangehaalde Ver*

toog, dat deTournefol niet groeit oraftreeks Lyons,

noch in Auvergne. Indien zy in Holland gloei-

de, zouden de Hollanders zo gek niet zyn, van

ónze Lappen ons af te koopen; zy zouden dezel-

ve in hun eigen Land bereiden, en daar door veel

uitwinnen. Wanneer het de Regeering behaag-

de het Geheim dat de Hollanders hebben, van

bet maaken der blaauwe Steentjes, Laknoes- ge-

Tiaamd, door Koop of op eene andere wyze in

bezit te krygen ; de Koophandel zou daar uit een

groot voordeel trekken, en inzonderheid deze

Provintie; want door dit middel zouden twee

Bereidingen gedaan worden in het zelfde Land.

't Is onmooglyk de eerfte Bereiding te doen,

'dan alleen in een Land daar de Tournefol natuur-

lyk groeit; indien het noodig was dezelve te

vermenigvuldigen, men zou het Zaad ryp kun-

nen laaten worden, en Stukken Lands daar mede

beiaaiien
,

gelyk men het Koorn zaait. Dit

Kruid kan niet zeer verre vervoerd worden, om

dac
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dat het groen moet wezen, en dat men hetzelve

niet al te lang kan bewaaren, zonder dat het,

<k)or eene al te fterke Gifting, bedorven wordt:

gelyk wy zullen dben zien in het voorftellen van

den Omflag der Behandeling.

Wanneer deze Lappen of Vodden , bereid

^;ynde gelyk gezegd is, wel droog geworden zyn,

pakt men die in groote Zakken ; daar na pakc men

ze, ten tweedenmaale , in andere Zakken of

Doek, metStroo tuffchen beiden, en men maakt

dus Baaien daar van, tot drie of vier honderd

Ponden zwaar. Die de Kommiffie hebben te

Montpellicr of daar omftreeks, koopen dezelven

op, om ze naar Holland te zenden, die infchee-

pende in de Haven van Cette. Deze Waar wordt

tegen dertig of tvO'ee-en-dertig Livres het Kwin-
taal verkogf, in fommige Jaaren heeft zy zelfs

tot vyftig Livres toe gegolden. Men heeft my
yerzekerd , dat men in dit Dorp ('t welk beftaat

uit tweehonderd en dertig Huizen en duizend

Inwooners heeft) alle Jaaren voor tien of twaalf

duizend Livres van deze Lappen maake.

Ik meene in de Twee Deelen van dit Vertoog

klaar genoeg afgefchetft te hebben, het gene ik

zelf gezien , en 't geen verfcheide Luiden my
geleerd hebben omtrent dit Scheikundige Werk;
laat ons nu overgaan tot de derde Afdeeling.

IX. Deel. T 3 Der-



apo Vertoog over het maaicem

Derde Afdeeling.
«

Schc'thmdtge Bejpegel'ing van de Bereiding den:

Tournajol.
m

AMes, wat men op een Scheikundigen trant van

,deze Bereiding kan zeggen, bep;;ali. zig tot het

een of ander van deze twee Denkbeelden: dat,

of de Kleur der Lappen wezentlyii plaats heeft

in het verdikte Sap van de Tournelol, en zit tus-

fchen de Vezels van de Hennip, invoegen dat het

vlugge Alkalyne Zout der Pis enkel deze Kleur

ontwinde; of dat dit vlugge Zout de natuurlyke

Ivleur van het Sap der Plant vcrandcre en eene

nieuwe Kleur voortbrengc , die uit de vermen-
' ging van her Sap en het Alkali fpruit. De Proe-

ven, welken ik zelf gedaan heb, en waar van, ik

den geheclcn Omfiag hier gaa openleggen , zullen

ons kunnen onderrigten, aan welk van deze

twee Denkbeelden wy den voorrang moeten

geeven.

De Tournefoi , die op een goeden Grond ver-

zameld is, en welker Bladen wel groen en ge-

voed zyn, geeft een Sap, 't welk, aanftonds

geperft zynde, van een Prey- groene Kleur is.

Als de Plant maar een weinig verflend is, of

indien de Bladen bezet zyn m.et dun Stof, zo is

het Sap bruiner of donkerer groen, *t welk men

verbrand noemt. Indien men de Plant, hoewel

heel frifch zynde, vier-en-twintig Uuren lang laat

"leg-
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leggen , zonder het Sap daar uit te pérfen , zal

dat gene, 'c welk men na dien tyd daar uit zal

krygen , ook donker groen zyn.

Ik bemerkte op zekere tyd, te Galargues zyn-

de, dat het Sap, 't welk men uitperfte ein in een

Bak overgoot, zig donker groen vertoonde, naar

't blaauwe trekkende. Als ik het regtop ftaan-

de befchouwde, zou men gezegd hebben dat het

een Aftrekzel van Violen ware, zeer vervuld mee

het kleurende gedeelte \'an de Bloem, en drabbig.

Ik zal op deze laatfte Waarneeming geen aanmer-

king maaken; het fchynt my toe, dat in 't alge-

meen de Kleur van het Sap dezer Plant, verfch

uitgeperft zynde, min of meer donkergroen 2Sj

en dat de blaauwe Kleur, alleen in zekere by-

zondere omHandigheden , eeni^ gefteldheid heeft

om zig te vertoonen.

Wy gaan hetzelve zig volmaakter, zonder ea-

nige byvoeging, zien ontzwagtclcn. Giet het

verfch geperfte Sap in een naauw gehalsde Flefch,

en laat het daar zes of zeven Uuren lang in ftaan;

dan zal hetzelve , ten einde van dien tyd , de

volgende Vertooningen geeven. Het groene

deel zal doorzakken en een Zetzel maaken op

den bodem van de Fles, en het bovendry vende

Vogt zal zig blaauw , doch paarfchagtig vertoo-

nen. Dit Vogt zal, vyf of zes Uuren lang, in

die gefteldheid blyvcn, waar na het een nieuwe

Kleur zal aanneemen , trekkende naar rood , dat

een weinig bleek is. ...

XX. Deel. Dit
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Dit zelfde Sap, verfcli uitgeperft en ter uit-

waaffeming door de Hicte van den Dag gezet

zynde in een Aarden Schotel, op dat het dus

eene grootere Oppervlakte voor de Lugt bboc

ftelle; droogt vry fchielyk weg, en laat een

droog Uittrekfel over , 't welk van boven zig

zwartagtig blaauvv vertoont : dit vergeleeken

^ynde met de Lappen , die ik van Grand Galar-

gues medebragt , fcheen het van de zelfde Kleur

te zyn. Deze Proefneeming en die van het Sap,

?t welk zyn groene deel afgelegd heeft , fchynea

niy te bewyzen dat de Kleur , daar 't om te doen

is, vervat zy in het Sap van de Tournefol. Twee
Oneen van dit Sap , uitgedampt gelyk ik zo even

heb gezegd , hebben twee en een half vierendeel

Loots droog Uittrekzel gegeven ; dat vogtig

wordt in de Lugt. Dit Sap, nu, tuffchen de

Vezelen van de Hennip ingelaten zynde y droogt

in de Zonnefchyn fchielyker uit , en wordt in de

Lugt niet vogtig ; zynde dus verdeeld in klein-

der deelen , die in zeker opzigt vereenigd en ge-

lymd zyn aan de Vezelen der Hennip.

Zie hier eene andere , Waarneeming , welke

het Geval my verfchaft heeft, en die beveftigt

het gene ik reeds voorgefteld heb, dat men de

blaauwe Kleur byna geheelenal aan het Sap van

de Plant verfchuldigd is. Ik had uit de menig-

te Kruid van Tournefol, welke ik had doen ver-

zamelen , een fchoone Plant met deszelfs VrugC

uitgekoozen : deze leid ik in -een dik 3oek, om
ze
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ze droog te laaten worden , en dan in een Her-

barius te plaateen. Veertien Dagen daar na, myn
Boek beziende, zag ik dat de Plant zeer wel ge-

droogd was, en ik bemerkte op die plaatfen, daar

fle Vriigt het Papier geraakt had, fchoone blaau-

we Plekken, welke aan beide zyden van 't Pa-

pier van een zelfde Kleur waren. Deze Vnigt,

gekneld zynde, hadt haar Sap uitgegeven, dat het

Papier geverwd hadt, en de Vrugt zelf, hoewel

gedroogd, was met deze Kleur aangedaan: men
zou gezegd hebben dat men de blaauwe Kleur

aan 't Papier gegeven hadde met het fchoonfte

Berlynfch Blaauw.

Indien de blaauwe Kleur huisvefi: in het Sap

van de Tournefol; indien dezelve by zekere ge-

legenheden haar van zelfs, zonder eenige byvoe-
ging, openbaart; zo is het klaar, dat de Damp,
die uit de Pis of Meft opklimt, hier niet anders

uitwerkt , dan deze Kleur uit te breiden in de

Lappen, welke men haar voorhoudt; of, 't gene

op 't zelfde uitkomt, dat het Vlugge Zout van

de Pis of Meft het brandbaar Beginzel van het

Kleurende Deel begint te ontzwagtelen , waar

mede de Lappen aangedaan zyn.

Ik zie niets, noch in de behandeling, die men
te Grand-Galargues volgt, noch in de Ondervin-

dingen, welke ik in 't byzonder gedaan heb, 't

welk met deze uitlegging ftrydig is. Ik zal hier

in 't kort verhaalen , op welke manier ik in 't klein

heb nagevolgd, 't geen men te Grand-Galargues

IX. Deel. V *
in



^94 Vertüoü ovsr het maaken

in 'c groot doet. Ik vulde een Suikerglas met

rottende Pis, zonder Kalk daar in; ik leidc daar

op een ftuk Linnen, 't welk \k zelf met het Sap

van de Tournefol had bereid, neemendc alle noo-

dige Voorzorg in agt. Ik bedekte het Linnen

met een Papier , 't welk ik met een Draad om

den Hals vaft bondt. Ik liet myn Suikerglas vier-

en-twintig Uuren lang ftaan in een Venlter , ten

einde daar van ging ik myn Linnen bezien, en

bevond het blaauw van Kleur te zyn. Ondertus-

fchen waren daar van eenige Plekken, aan die •

zyde die na de Pis toegekeerd was, met een an-

der foort van blaauw gewolkt. Ik nam het ftuk

Linnen van het Glas af, en hing het eenige Uu-

ren lang in de Lugt; toen bemerkte ik, dat het

Blaauw donkerer wicrd en eenpaariger Kleur.

Ook moet men aanmerken, dat, hoe langer men

het Linnen aan den Damp der Pis blootgefteld

laat, hoe blaauwer het zal worden. Ik herhaal-

de de zelfde Proef met den vluggen Geeft van Ar-

moniak-Zout gedeftilleerd met Kalk : hetzelve

heeft my ten naaften by de zelfde Vertooningen

uitgeleverd: alleenlyk was het blaauw niet vry

van groene Wolken. Alle Scheikonftenaars wee-

ten , dat het vlugge Alkali niet altoos even kragtig

is, en dat dit zyn invloed kan hebben op de meer

of minder kragtigheid van het Blaauw.

In het gene hier verhaald is, ziet men waar-

lyk een verandering van Kleur , veroorzaakt

door de tegenwoordiglieid van het Vlugge Alka-

li;
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li; maar men ziet niet, dat dit Zout een andere uiE-

werking heeft , dan dat het de blaauwe Kleur ont-

zwagtele, of de Kleur geevende Stotfe, die reeds

in hec Sap van de Tournefol plaats heeft , ont-

bloote. Daar is geen noodzaakelykheid, om hec

Alkali aan te zien als een hoofdzaakelyk deel

van de Kleurende ScofFe: in tegendeel fchynt al-

les dit Denkbeeld te verwydercn. Inderdaad

,

't is niet dan na de eerfte intrekking van het Sap,

dat men de Lappen blootflelt aan den Damp vati

de Pis of Meft; die Lappen zyn, na deze eer-

fte Behandeling, niet vervuld met het verdikte

Sap van de Plant; zy zyn nog, als men ze behan-

delt, zeer gedwee, en hec Blaauw, dat uit deft

Groenen ziet , vertoont zig gantfch flaauw.

Maar volftrekt het tegendeel gebeurt by de

tweede en fomtyds by de derde natmaaking: als-

dan wordt het Linnen ftyf, even of het gelymd

Ivaré: dewyl het omgeven is met een of twee

Laagen Sap, dat door de Zon gedroogd is ; wel-

ke de Vezelen van de Hennip hebben doen fa-

ihenkleeven, die zeer van ekander verwyderd

waren. Men kan niet vermoeden dat het vlug-

ge Alkali tot deze uitwerking zou toegebragt

hebben , om dat hetzelve geen Kryftallifatie ver-

oorzaakt, zynde hec in deze Bewerking altoos

zouder vloeibaare gedaante.

Pindelyk, op wat wyze men de Behandeling,

welke wy omfchreeven hebben , uitlfegge ; 'c "if

fhen wil dat hec vlugge Alkali, oudór het uit-

IX. Deel. V a waa-
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waafenlen, wtzentlyk de Kleur van het verdikte

Sap verandere ; 't zy men voorwende, dat de

blaauwc Kleur alleenlykonCKwagceld worde; men

kan niet ontkennen, dat dit het eenigfte Voor-

beeld in de Scheykundc zy. Wy zien niet dat

eenig vlug Alkali dergelyke uitwerking hebbe op de

Kleur der Bloemen en Bladen van andere Planten.

Een e andere aannicrkelyke by zon derheid is,

dat deze zelfde vlugge Alkalyne Zouten deblaau-

we Kleur in het Tournefol niet kunnen ontzwag-

tclen, dan wanneer zy in Damp ontbonden zyn.

Rottende Pis op dit verfch uitgepetite Sap gcgoo-

ten zyndc, (welk Sap, gelyk wy gezegd hebben,

van een Prcy-groene Kleur is,) maakt dit groen hel-

dercr; de vlugge Geeft van Armoniak-Zoui: met

Kalk gemaakt, doet dit groen naar 't geelc trek-

ken ; de Oly van Wynilccn door Afdruiping,

brengt ten naaften by dezelfde uitwerkfelcn voort.

De drie Hoofd -Zuuren bederven de Kleur, en

veranderen dezelve in een andere , die uit den

geelen ziet; in Water ontbonden groene Vitriool

maakt het Sap donkerer groen ; het Zuur van

Azyn en gcftooten Armoniak-Zout brengen

geen verandering voort.

Veele Schryvers hebben gefproken van vecle

Planten, die uit fommige van haare deelen een

blaauwe Kleur uitgeeven. Die zig meeft over de-

ze Stofte heeft uitgelaten, is de Heer Hellot,

in zyn Verhandeling over de Verfftoffen (Traite

des Teintures'). Hy melde in dat Werk, dat hy

tot
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tot nog toe niet meer dan twee Planten kende,

die liet Blaauw voortbrengen na haare Bereiding;

de eene is de IJatis of Glajhim , welke men in

Languedok noemt Pajiel (j^). De andere Plant

is de Afiil, welke men in de Ooft- en Weft- In-

dien kweekt, en waar van men dat Grondzetzel

maakt, 't welk Indigo genoemd wordt.

Men trekt door middel van Gifting het kleu-

rende Deel uit deze Planten. Veeje Jnwooners

yan deze Provintie hebben willen toeleggen om
van de eerftgenoemde Plant de Indigo te maaken,

maar deze Proefncemingen zyn zonder gevolg

gewecft. Ik denk dat de WarnKe van de Lugt-

ftreek niet groot genoeg 7.y, om eene zo fchic-

lyke Gifting tp wege te brengen : de Thermo^

meter klimt hier maar zelden tot dien trap vat)

Hitte, welken de Heer Hellot aanmerkt tot de-

ze Bereiding vereifcht te worden.

Men zal tegenwoordig daar by eene dqrde

FJapt kunnen voegen, die Blaauw yitlevert; maar

deze brengt het voort op een wyze zeer verfchil-

l9nde van die, welke ik zo even gezegd heb; het

Blaauw , 't welk die anderen voortbrengen , is

de vrugt van eene lang aanhoudende Gifting, daar

de Tüurnefol de blaauwe Kleur in liaar Sap vol-

komen gevormd heeft. Eene langduurige Gifting

zou haar van deze Kleur t'eenemaal berojven.

Ik vraagde, wanneer ik teGrand-Galargues was,

ïian

(*) Zie VAn de la Teinture, pag. 174.

.IX. Deel. V 3
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aan de Luiden, die de Lappen toebereiden, of

bet niet beproefd was om ze te maaicen met het

Snp van de een of andere gcmeener Plant dan de-

ze. Men antwoordde my, dat men verfcheide

Proeven had genomen, by voorbeeld, met het

Sap van de lieHotropium , welke zeer gemeen is,

én Veel overeenkomfi: heeft met de Rk'moiiks\

maar akyd zonder een goeden nitflag. Dit bevcs-

tiot 'c gene ik gezegd heb, dat het Sap van de

Tourncfül, in de Samenvoeging van zyn Beginze-

len, het hoofdzaakelyke bevat van het gedeelte

't gene de Lappen kleurt.

Ik heb in 't algemeen voorgefteld, wat my het

waarfchynlykft voorkwam omtrent de Befchouw-

kunde der Bewerking, die het Onderwerp van

dit Vertoog uitmaakt. Nu blyft 'er nog overig,

reden te geeven van eenige byzondere Om-ftan-

dighcden dezer Behandeling.

Ik heb gezegd, dat zekere Wyven van Ga-

largucs Aluin dcéden by de rottende Pis, om aan

dezelve, naar haar zeggen, meer kragt te gee-

ven: maar ik geloof, dat zy haar zelf bedriegen.

Watineer men Aluin in de Pis doet, beeft de-

zelve, door de rottige Giiting, een groot deel

verlooren van het Water, dat natuurlyker wy-
ze in haarc famenfreliing komt; zy begrypt alsdan

een volkomen gevormd vlug Alkali; de Aluin,

welke men in den Bak doet, is maar weinig; en

ontbonden zynde in eene zo groore veelheid Pis,

kan zy daar van de kragt niet vermeerderen.

Het
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Het Zuur , 't welk in derzelver famenftelling

komt, laat zyn Aarde vallen en moet zig voegen

by een gedeelte van 't vjugge Zout, waar mede

liet meer overeenkoraft heeft, dan met zyn eigen

Aarde. }3ygevolg kan deeze kleine veelheid

Aluin in geenen deele invloed hebben op den

goeden uitflag der Bewerking; ook doen het 'er

de meeften niet meer by. Ondertuffchcn is het al-

leen dit Salneutrum , 't welk waarfchynlyk aan den

Bak den naam heeft doen geeven van A/uminadou.

Men weet dat de Pis geen vlug Alkali uitgeeft,

dan door rottende Gifting. Het Alkali door de-

ze van-ccn fpheiding der deelen voortgebragt,

heeft een fterk beweegmiddel noodig, die het

ontbinde, 'er meer werkzaamheid aan geeve en

het overvloediger maake. Dit laatfte is noodig

in grootc Fabrieken. De ongeblufehte Kalk,

ïiu , het fterkfre middel zynde, 't welk wy in de

Scheykonit kennen , om aan het vlugge Alkali

kragt by te zetten-, zo is het niet te verwonde-

Ten, dat men het algemeenlyk gebruikt tot deze

Bewerking, en dat de meeften der genen die 'er

zig op toeleggen, de Aluin hebben ter zyde ge-

field, 't welk daarenboven de Koften vermin-

dert ; dat een wezentlyke zaak is in groote Fabric-

ken,waarin men altoos de Spaarzaamheid behartigt.

Wy hebben gezegd dat het vlugge Alkali, 't

welk zig uit de Pis ontwikkelt, 't zy natuurlyk,

't zy door middel van de Kalk , nooit een nadee-

lige aandocnij-ig heeft op die deelen , welke de

V 4 Lap-
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Lappen kleuren; veel min dezelven bederft, hoe

lang men die ook aan deszells Damp blootgefield

laate, en dat het tegendeel gebeurt, wanneer

men zeer fterk broeijende Meft gebruikt heeft,

aan welker Damp de Lappen al te lang blootge-

lield zyn gewecft.

Ik zal eenige Giffingen opgeevcn tot uitlegging

van deze twee Verfdiynzelen. De Pis, door

haare rottende Gifting , ilegts een gedeelte van

haar Water verlooren hebbende , behoudt daar

van nog eene genoegzaame veelheid. De Kalk,

welke men by herhaaüng daar in werpt, icheidc

het grootfte gedeelte van het vlugge Alkali daar

van af; 't welke, gclyk bekend is, altyd een

vloeibaare gedaante heeft, en dat, uitgevvaaffemd

zyndc, veel Water met zig neemt. Deeze over-

vloed van Water breidt hef Alkali uit, en ont-

neemt hetzelve zyne ontbindende hoedanigheid.

Zie daar , waarom de Lappen altoos eenigzins

vogtig zyn, als men die van de Kuip afneemt.

De Meft is, gelyk men weet, niet anders dan

een mengfel van Plantaartige StolTe, van Aarde

en Pis, v/elke de Verrotting heeft doen veran-

deren.' Deze Meft, als zy in haar grootfte kragt

is, geeft veel Hitte, en daar komt. zo overvloe-

dig veel vlug Alkali uit, dat, wanneer men de

Lappen in die Damp houdt, hetzelve de Kleur

daar van fpocdig ontbloot. Het vlugge Alkali

itaac dus beter in zyn kragt, en is niet uitgebreid

in ccnc overtollige veelheid Water; dat meer is,

aan-
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uangezec door een graad van Hitte , die zelfs

Kiekens uit kan broeijen, zoo moet het werk-

faamer zyn,dan het gene uic de Pis opftygt, wel-

Jcer Hitte niet tot zulk een trap komt. Zie daar

waarom de Mell , indien men de Lappen te lang

aan haaren Damp blootgefteld laat, de Kleurgce-

vendedeelen, door.haarc werkzaanicr en byge-

volg meer ontbindende hoedanigheid, geheel ca

al bederft.

Te Grand-Galargues zynde, zag ik een groo-

te menigte Lappen ; fommigen, die aan de cene

kant minder blaauw , of, om beter te zeggen,

minder zwart waren dan de anderen. Deze Wolk-
agtighedcn op een verfchillende wyze affchynen-

de, hangen van zo veele omftandigheden af, dat

men daar omtrent niets kan vaftftellen. Allecn-

lyk moet ik zeggen , dat , wanneer men met op-

lettendheid de Tournefol-Lappen, die wel bereid

zyn , de cene voor de andere na, befchoiiwc,

:^y eer zwart fchynen te zyn dan blaauw, en ik

kan zeggen , met den Heer Hellot , dat een

donker blaauwe Kleur die is, welke naad aan hec

Zwart komt; zynde liet Zwart niet anders,

dan een zeer donker Blaauv/. Dit is iets, dac

iedereen kan waarneemen, die flegts met naauw-

keurigheid de Lappen befchouwt , welke alle

noodigetoebereidzelen ontvangen hebben om naar

Holland gezonden te worden.

De Tournefol-Lappen zyn zeer ligt te ontbloo-

IX. Deel. ten
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ten van haare PCleur; bygevolg zyn zy niet vaft

geverwd. Koud Water crekc »er aanftonds de

Kleur uic en ontbloot de Lappen daar van geheel

en al, en met de kleurende Deelen maakt men

tot Amfterdam de Laknoes. Ik denk dat geblufch-

te Kalk en Pis daar in komen, of ook wel Pot-

afch. Om daar van verzekerd te zyn, moeit men

Proeven en Waarn^emingen doen. Het zou

voor onze Natie een roemwaardige daad zyn, den

Hollanderen deze Bereiding te ontfutzelen.

Voorts worden deze Lappen ook gebruikt om

den Wyn te kleuren, die te flaauw rood is, en

alle foorten van fyne Wateren ; gelyk men my
verzekerd heeft , dat men ze in Holland tot dat

einde bezigt. Volgens 't berigt van den Heer

NissoLE, keurt Simon Pauli alle deze Behande-

lingen af: ondertuffchen zie ik niet, dat zulks

zeer gevaarlyk kan zyn. Het zoet maaken vat\

den Wyn door verfcheide Bereidzelen van Lood,

is een geheel andere zaak. Ik heb zelfs dikwils

Luiden van de Konft hooren zeggen, dat zekere

Menfchen , die niet zeer Scrupuleus zyn , een

Afkleurfel van Laknoes met Water maaken , om

daar mede wel gekleurde Syroop van Vlooien te-

bereiden.

WAAR-
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WAARNEEM l^J^jO E N

omtrent de

ZIEKTEN
T E

AMSTELDAM,
Li de Maanden April ^ Mey enjfuny^ des

Jaars 1764,

DE Rhcumatieke Kwaaien , die men in de

Maand IVJaart hadt, hebben, door de onge-

meene vcianderlykheid en Koude van den Voorzo-

mer, tot in de Maand ^«^{y aangehouden. In vee-

Ie Menfchen zyn dezelven op de Borft, doch in

fommigen ook op.het Hoofd gevallen , en hebben

vcrfcheidene weggerukt. Op even de zelfde wyze

is het gegaan met de Mazelen, die vry fterk gere-

geerd hebben. Bovendien zyn 'er een foort van

Rot-Koortfen gewceftjenKoortfen met Uitflag,naar

Bluts Koortfen gelykende, van merkelyk gevaar vcr-

zcld ; des 'er ook , in deeze Maanden , vry veel

Menfchen gellorven zyn.



BEDENKINGEN
OMTRENT EEN ZOGENAAMDE

,
NIEUWE UITVINDING

r,

TOT HET BEPAALEN VAN DE

LENGTE OP ZEE,
DOOR MIDDEL VAN DE MaAN:

E N

,
NADER BERIGT

WEGENS HET

Z E E - U U R \y E R K
O F

T Y D M E E T E R
VAN -i

M O N s R. H A R R I S O N.

DE ongenoegzaamheid der Miswyzinge van

het Kompas , om de Lengce op Zee te

bepaalen, 't zy uit de Tafelen, 't zy door een
daar toe vervaardigd Werktuig, is, in het IV.
Deel deezer Verhandelingen, en nu onlangs door

IX. Deel. X den



5ó8 Bedenkingen omtrent het*

den Hooggeleerden Heer J. Lulofs (*) , ten,

klaarfte aangetoond. In 'c algemeen , naamelyk , is de

veranderlykheid van de Miswyzing,en deonmoog-

lykheid om dezelve op Zee genoegzaam naauw-

keurig af te meeten ; in 'c byzonder , dat dezel-

ve j in verfcheide Streeken van den Aardkloot,

op een verfchillende Lengte nagenoeg de zelfde

biyft, een hinderpaal, die het Voorftel, om de

Lengte te vinden, op dceze wyze onoplosbaar

maakt.

Thans wordt ons behandigd zeker Traktaatje,

in 't Hoogduitfch en Latyn gefchreeven, 't welk

den Tytel voert van Schultziaanjchs Voorïïag om

de Lengte op Zee te v'inJen^ door G, F. Stjjnde-

11 us uit Courland^ medegedeeld \ te Koppenhagen

gedrukt in het thans loopende Jaar 1764 (f).

Hetzelve doorbladerende vind ik, dat zekere

ScHULTZ, Militair Modellift van den Koning

van Svvceden, en Medelid van de Engclfche So-

ciëteit der Konllen en Manufaktuiiren , in 't hoofd

gckreegen hebbende om de Lengte op Zee langs

eenen tot nog toe geheel nieuwen Weg , door

imddel van de Maan^ te vinden , doch niet in ftaat

zynde cm zulks behoorlyk voor te draagen ; ge-

melde Stenderus zulks gedaan heeft, maakcn-

de met ScHULTZ een bedingt dat, indien dceze

nieuwe

(*) Zo in de Brief vnn zyn Wel VA. aan den Heer Se-

METNS, als in de Kmt /lanmerkingen , bladz. 253, hier

voor.
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hieüwe Uitvinding, ware V mooglyk ^ den Pryg

behaalen mogte, hy een derde pare zou hebben

van het voordeel. Hier op is Schultz met diè

Traktaatje naar Londen gereisd , en heeft het-

zelve eerft aan het Admiraaliteits Kollegie, ver-

volgens aan de Koninglylce Sociëteit der Wee-
tenfchappen , overhandigd.

Terwyl wy het Oordeel van anderen daai-over

iafv^agten, zal ik zeggen, wat ons daar in voor-

gekomen is. Men verwerpt, in de eerfte plaats^

de Manier van Halley, om de Lengte te vin-

den door middel van de Standplaats der Maaii

ónder de Va^s Sterren : ten anderen wordt de

Manier, om zulks door de Satellieten van yupi~

ter te doen 3 onzeker verklaard : ten derden

brengt men veele Tegenwerpingen in , op de

Zee-Umicerken van Harrison. En in dit al-

les wordt, onzes agtens, meer gezien op eigen

Belang, dan op de weezentlykheid van de Zaak.

Hoe juift de Denkbeelden van Schultz zyn,

blykt daar uit , dat hy zig beklaagt , dat men den

leerden Mendiaan buiten de Wereld geblaatft en ds

Maan hy de Eeinvigheid gezogt heeft , en dat dé

Stervelingen^ als 't ware, meteen XJwwerk willen

'verbeteren , V gene ^er nog door den OpperJien Archi-

tekt aan het Wereldgebouw onvoltooid mogt zyn ge-

lateti,'

(f) Schultzlanum inveniendi Maris LongïUidïnem conji-

lium, traditum a G. F. Stendk ro Curono , cum Figuriii

Hafnise 1764..

IX. DfiEL. X a



^ÏO ESDENKIKGEN OMTREKT HET

Jaten Het eerfte beklag, weec men, doet niets

ter zaake: want de Engelfchen hunnen Eerfteri

Meridiaan van Londen rekenen^ en fchoon de

Franfchen zulks van 't Eiland Ferro , en de Ne-
derlanders van Teneriflc doen , is doch de betrek-

king van die plaatfen tot de Meridiaan van Parys,

hedendaags, zoo naauwkeurig bepaald, dat het

óra 't evenzy, waar men af rekene, en dat de

afftand van den eenen Meridiaan, aanfton ds, dien

van den anderen geeft. De buitenfpoorigheid

van beklag, ten opzigt van het tweede punt, en

de onverftaanbaarheid van het derde zyn t'over

blykbaar

!

Het Middel nu , waar van in dit Traktaatje

als een nieuwe Uitvinding gewaagd wordt , is

het Verjchil des Tyds , dat de Maan dagelyks

laater in 't Zuiden komt, of de vertraaging, die

daaromtrent , tuffchen de Schynbaare beweegingen

van de Zon,^en Maan ,
geduurig plaats heeft.

Men zou ten dien einde Tafelen moeten hebben,

in welken dit verfchil werdt aangeweezen j die

niet moeielyk op te maaken waren. Dan zou

men , op Zee , den afftand der Maan van de Me-
ridiaan moeten afraeeten ; 't welk men erkent,

dat alleen maar gemakkkelyk gefchieden kan, als

de Zon en Maan zig te gelyk boven de Horizont

bevinden. In andere Gevallen heeft het meer

moeielykheid in, en dikwils is, gelyk men weet,

de Maan geheel onzigtbaar.

indien men nu al eens onderftcUen niogt, dat

d@
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êe gemelde afftand naauw.keurig te bepaalen wa-
re , zo fteunc doch de geheele Uitvinding daar

op , dat men het verfchil der Meridiaanen moet

weeten, gelyk de Autheur zelf erkent, en daar

toe woi-den, zo hy zegt, vereifcht twee naauw-

keurige Uurwerken, het een gefteld op een be-

kenden Meridiaan, en dus den tyd aanwyzende

van een Plaats op Vafte Land ; bet andere den

tyd aanwyzende, dien het op 't Schip maakt.

Wanneer men van zulke Uurwerken is voorzien,

zo heeft men de geheele Uitvinding van Schültz

niet jioodig, en men kan dan ook ligtelyk zyne

Werktuigen ontbeeren; zo wel als dat van Sten-

DRRUS, 't welk in de Zeemans-Stoel , door Ir-

wiN uitgevonden, daar men de Eklipfen der Sa-

tellieten van Jupiter in waarneemen kan, gebruikt

zou moeten worden. Met reden , derhalve, zal

men zig over de moeite door deeze Luiden tot

het Gemeene Welzyn , doch wel inzonderheid

tot hun byzonder belang aangewend , moeten

verwonderen.

Het voornaamfte, dat zy tegen de Zee- Uur-

werken van Harrison inbrengen, beflaat daar

in , dat het onmooglyk zy , eenig Werktuig te

vervaardigen, 't welk altoos met den tyd van

den Meridiaan, naar welken het gefteld iSj over-

eenkome , zonder een geduurige verbetering :

waar omtrent men aanmerkt 3 dat het nader zyn
van den Aardkloot aan de Zon , des Winters

,

dan des Zomers, eene ongelykheid in de loop der

IX. Deel. X 3 Uur-



3 12
Nader Berigt wegens het

Uurwerken maakt, die anderszins totgecnc juift-

heid te brengen zoude zyn (*). De Reis van

Portsmcuth naar Jamaika, met dit Uurwerk,

ftrekt, zeggen zy, tot befliffing niet, te minder,

om dat hetzelve, zelfs op dien Togt, eenige Mi-

nuuten van de Waarheid is afge weeken (f). Wy
hebben gezien, dat dit nog geen 2 Minuuteti

was , doch dat ook tevens de Uitflag van gemeU

den Togt, door de Gekommitteerden over de

Lengte in Engeland , niet voldoende geoordeeld

werdt om den Prys , aan de Uitvinding der Leng-

te op Zee beloofd , te verdienen (].). Zie hier,

ondertuflchen , welk een Denkbeeld men aldaar

reeds in den Jaare 1749, toen de Jaarlykfe Gou-

den Gedenkpenning van de Koninglyke Sociëteit

van Londen, deswegens, qan Harrison ver-

eerd werdt , dien aangaande hadt. De Heer

FoLKES, naamclyk, Prefident van gemelde So-

ciëteit , op den 30 'November in de Byeenkomfl:

bekend mnakende, dat op de aanbevceling van

den Heer Hans Sloane gemelde Penning aan

Harrison was toegeweezen , deedt, by die

ge-

(*) Ex quo Sole mcricUnnn clariu^ liquet , neque Harrifo-

nianam , neque ullam aliavi Machinam Norologicam , vel per'

petuo motu ifijiru3am, primi Meridiani , ad quem confonna-

ta ejl , temportJemper c^ plenarie congrnere poffs, niji demi»

corrigatur eique conformetur. Schulzianum Sec. ut fupra,

pag. t7 •

'

(t) Ibid. pag. 13.
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gelegenheid, een uitgebreide Redevoering, waar

van dit de Korte Inhoud is (§).

„ Mr. Harrison woonde, voor dat hy'te

„ Londen kwam, te Barrosv, in 't Graaffchap

„ Lincoln , naby Barton op de Humber. Hy
„ was van jongs af niet opgebragt in de Hand-

„ tecring, daar hy naderhand in uitgemunt heeft,

„ maar hy werdt 'er toe verlokt door neiging en

„ nieuwsgierigheid. Hy volgde de leiding van

„ zyn Geeft en zulks overtreft a!lc Onderwyzin-

„ gen der Konft. In zyne Jongheid met zyn

„ Vader werkende , die een Timmerman en

„ Schrynwerkcr wasj deedt zulks hem de na-

„ tuur onderzoeken van het Hout , waar in hy

„ eenige voordeden vondc , die hy ten nutte

„ wift aan te leggen. Hy maakte Uurwerken,

5, welker Spillen van Koper waren , en die in

„ Hout draaiden , zonder dat 'er Olie noodig

„ was , en zonder dat men eenige üy ting had te

„ vreezen. Hy gebruikte ook Houten RoUe-

„ tjes, in plaats van Rondfeltanden, en bcvondc

j, 'er zig wel by. Eindelyk vondt hy een nieu-

9, wen Gang uit , daar het Rad geen de minftc

„ wry-

(l) Bladz. 386 in het Derde De-els Tweede Stukje van
de Uitgeleczsne Filofoofifche Ferbandelingen, in dit Jaar by
don Boekverkooper F. HouUuyn , hier te Aniflcrdam

,

uitgegeven.

(§) Connoiff. des Mouvem. Ce/4/Iw pour l'Année 1765,
par Mr. de la Lande, a Paris 17/53.

IX. Dee^. X 4



3M Nader Berigt wegens het

wryving maakte op de Lcp:ls noch op het On-

ruftftuk.

„ Een der voornaamlrc Voorwerpen van op-

lettendheid voor Monfr. Hakrison, is gc-

weeft de langervvording van den Slinger door

de Warmte. Hy bedagt Staaven famen te

ftellen van twee Metaalen, die ongelyk van

„ uitzetting waren, en waar van het een het an-

„ dere ten goede kwam. Van den Jaarc 1726

af werden door liem twee Morlogicii gemaakt,

die van elkander geen Sckonde in een Maand

verfchilden. Het eene van de twee, dat hy

tot zyn gebruik gehouden heeft , aan de Valle

Sterren getoetfl: zynde, heeft men ontdekt

geen Minuut verloopcn te zyn in de tyd van

tien Jaaren , welken hy nog ten Platten Lan-

de doorgebragt heeft , na de voltooijing van

dit Uurwerk.

Monfr. Harrison Avoonde naby een Zee-

Haven : hy kende de natuur der bcweegingeii

van een Schip en wifc van hoe veel belang het

zoude zyn, een uurwerk te kunnen maaken ,

dat in ftaat was om deeze beweegingen te ver-

draagen. Hy hicldt zig t'cencmaal bezig met

dit Onderwerp. In 't ccrll werden door hem

gebruikt twee Onrufrcn, vertikaal in de zelf-

de vlakte geplaatd, maar zig tcgenftrydig be»

„ v/ecgende; ten einde dat, v/anneer de loop

„ van een derzelven door de rollingen van het

„ Vaartuig voortgezet werdt, die van de an-

dere
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\

»
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dere daar door even zo veel vertraagd mogt

worden ; zynde ieder end met een Gewigt

beladen. In de plaats van de Spiraale Veer, die

in de gewoone Horlogiën de gelyktydigheid

der Slingeringen van de Onruft bewaart, ge-

bruikte hy vier Springveeren (^Refforis a bou-

dhi') , één aan ieder end der twee Onruften.

Om , nu , de uitzetting deezer Veeren voor

te komen, ftelde Monfr. Harrison aan 'c

end van ieder een Punt , die by elke Slinge-

ring tegen een Plaat kwam ruften , en deeze

Plaat was zodarig gefchikt, dat zy kon na-

deren aan of afvvyken van de Punt, naar dat de

Veer zig ontfpande of famentrok : ten einde

dus de Slingeringen korter te doen zyn, wan-

^, neer de Hitte dezelven langer hadt kunnen

maaken. Dus hieldt hy de Elafticiteit deezer

Veeren in een beftendige egaalheid, door het

vermeerderen of verminderen van derzelver

Spanning, naar dat de zaak vereifchte. In dit

Werkftuk waren dé wryvingen op verfchei-

derley manieren verminderd : de groote Veer

werdt dagelyks opgev/onden , terwyl een

tweede Veer de beweegingen van de Raderen

„ en het Werktuig onderhieldt : hangende het

^,
geheele Stuk op de wyze der Zee-Kompaffen

,

mnar veel konftigcr en fraaijer, in zyn Kas,

„ Dit eerfte Werktuig van Monfr. Harri-
son werdt op de Rivier Humber, in hard

Weer, getoetft, en vervolgens naar Londen

IX, Deel. X 5 ,, ge-
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ji^ Nader. Bericst wegens het

„ gebragt, alwaar men het, een langen tyd, door

„ middel van Waarneemingen beproefde , en

5, het ghig de verwagdng van de genen, wieti

„ de zorg daar van toebecrouwd was, te boven.

„ Toen was het dat, op 't verzoek van den

Maaker, dit Werktuig aan 'c boord' gebragt

werdt van een Oorlogfchipjhet welk naar Lis-

fabon zou vertrekken, en het behieldc, ge-

duurendc den geheelen Togt , in 't heen gaan

en terug komen ,zyn beweeging met de zelfde

rcgelmaatigheid , zonde dat het aandoening

,, fcheen te hebben van het geweld der Golven;

„ Ichoon de Zee door Stormwinden bewoogcn

»>

>
s>

ff

9»

ff

»

5>

was geweeft, in de Bogt van Biskaaije. Zelfs

werdt 'er, by 't inkomen van 't Kanaal, de

Lengte der Kuften naauwkeurig door aange-

„ weezen, en de GiiCng der Stuurlieden verbe-

„ terd, die anderhalve Graad mis waren, gelyk

„ uit het Getuigfchrift van den Schipper blykt.

„ Na dat men van den goeden Uitllag zo on-

„ betwiftelyk was verzekerd, werdt Mr. Il ar-

„ RisoN aangemoedigd om een nieuw Uurwerk

„ van minder omflag te maakcn , dat zo veel be-

„ lemmering niet op een Schip zou geeven. Së-

„ dert heeft hy 'er zelfs ccn derde vervaardigd,

„ 't welk met al zyn toebchoorcn niet meer dan

„ een Voet in 't vierkant beflaat , en hctzdvc

„ tot nog grooter volmaaktheid gebragt. Hy
„ heeft het getal der Raderen verminderd; waru*

„ van eigentlyk de maat d^s tyds en de naauw-

keu-
SJ
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„ keurigheid van het Werktuig afhangt ; aange-

„ zien het Rad, dat onraiddelyk op de Lepels

„ werkt in het derde Werktuig, en het gene

„ aan hetzelve Rad volgt in het tweede, niet 'ui

,, beweeging gebragt wordt door de kragt var^

,, de grpote Veer , maar door twee andere Vee.

„ ren , die eeniglyk geplaatft zyn ora deeze laat-

„ fte Raderen te beweegen , en zelf opgewon-

„ den worden door de groote Veer ; ieder Mi-

„ nuut eens in het tweede Werktuig, en twee-

„ maal in een Minuut in het laatfte. Dus kan

j, men zeggen dat het tweede Werktuig ^ in het

„ gene de maat des tyds en de egaalheid der be-

„ weeginge belangt , niet meer dan twee Rade-

,, ren en het derde Werktuig maar één Rad

„ heelt: aangezien alle anderen niet gebruikt

„ worden , dan om de Veeren te Ipannen van

„ het laatfte Beweegftük , en dat de weinige on-

„ gelykheid , die 'er overblyven kan in de wry-

„ ving van deeze andere Raderen
, geen den al-

„ lerminften invloed heeft op het gene de be-

,, weeging regelt. Een ander voordeel van dit

„ laatfte Werktuig beftaat daar in , dat de fchik-

„ king en figuur der Onruften veranderd zyn

,

„ door deze!ven Cirkelrond te maaken : ook heeft

„ hy , in plaats van de vier Springveeren (Rw-

„ Jorts a houdins^ , niet meer behouden dan een

„ enkele Spiraale Veer, die verflapt of gefpannen

5, wordt door zeker zeer eenvoudige foort van

5, Metaalcn Thermometer , alleenlyk beftaande

IX. Deel. „ uit
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8

Nader Berigt wegens het

„ uit twee Staavcn , de eene van Koper, de ande-j

„ re van Staal , die niet de enden vaft aan elkan-

„ der zyn gevoegd. Deeze faniengeftelde Staaf

wordt min of meer verheven- of Iiolrond, dooi-

de uitwerking van de Warmte in liet uitzet-

ten der Metaalen, en door die verhevenrond-

heid werkt dezelve op de Spiraale Veer.

„ Zie daar, Myn Heeren
, (vervolgde de

Heer Folkes) den tegenvvoordigen ftaat der

Werktuigen van Monfr. Hariuso»!: zy zyn

geheel voltooid , en hy maakt het laatfte ge-

reed, in hope van het wel dra op Zee te be-

proeven
,

ja aan de allerfcherpfte toets te on-

derwerpen. De Autheur is een der zcdigfte

Menfchen , my bekend , vooral wanneer hy

van zyn eigen Werken fpreekt , en niettemin

heeft hy my verzekerd , na de Proefneemin-

gen , door hem gedaan . vaft te durven (lellen
,

dat , niettegenftaande al het verfchil der Sai-

zoenen en beweegingen cp Zee, hetzelve geen

9?

5>

9>

J>

»>

5>

?>

99

9?

99

„ 3 Sekonden in de Week verloopen zal: een

„ juiftheid, die verbaazende is^ wanneer men

5, de groote hinderpaalen , welken hy te over-

„ winnen heeft gehad , in aanmerking neemt".

Hier uit ziet men, welk Denkbeeld men in det)

jaare 1749, in Engeland had, aangaande de naauw-

Jteurigheid der Werktuigen van Harrison.
Even-

(*) Uitgekezme Filozoofifcbe Verliandelingen , III. Deels

a. Stukje, te Amftcrd. by F. Ilouttuyn, i7C4- l^'ai^z- 37I-
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Evenwel kwam zyri derde Uurwerk eerft negen

Jaaren daar na tot vokooijing
, gelyk ik elders

verhaald heb (*) , en in den jaare 1761 zyn de

Proefneemingen , ton onderzoek van 'c zelve,

op een Togt van Portsmouch naar Jamaika en te-

rugwin 't werk gefteld : waar van de Uicflag was,,

dat, in de tyd van omtrent 5 Maanden, het Uur-

werk noch geen 1 Minuuten ; of 114^ Sekon-

den (f), dat is in een Week nagenoeg 5 Sekon-

den gemift had. Het Befluit der Gckommitteer-

den over de Lengte, op den 17 Augupus 1762,
was egter veel minder gunftig, dan Harrison
had verwagt ; des hy een Voorflag opperde toe

nadere beproeving van zynen TydmeeceropZee,
zonder denzelven aan 't gevaar van een nieuwen
Togt bloot te ftellen (§) : maar het Parlement

van Groot-Brittannie ftondt , vervolgens, aan

Monfr. Harrison een grooter Belooning toe,

dan de Grekommit teerden hadden gedaan , en heeft

gecragt van ftonden aan de kennifle deezer fraaije

Uitvinding voor 't Algemeen bloot te leggen:

gelyk dit blykbaar is uit de volgende Akte, door-

gegaan in het Derde Jaar der Regeeringe van zy-
ne tegenwoordige Majefteit, George den IIT.

:

dat is, in 't begin van 't voorleeden Jdar, 176c'3-

(t) De zelfde, bladz. 386.

($) De zelfde, bladz. 391.

ÏX. Deel. A K-



jjio Nader Berigt wegens hetAKTE
iot aanmoediging van

JOHN HAR RIS ON,
dat hy zytie Uitvinding van een bekwaam

Werktuig ö/ Uurwerk, om de Lengte

op Zee te hefaaien , Wereldkundig

5J

D";

mogt doen worden.

Oor een Akte, gemaakt in het twaalfde

aar der Rcgeeringe van haare Majes-

teit wylen Koningin Anna, getyteld Ak-

„ TE om een fiiblieke Beloonjng vaji te pellen voor

,j zodanige Perjoon of Perfoonen , als de Ontdek-

j> ^^^S ^^'" Lengte op Zee zullen uitvinden (*3i

„ is geordonneerd, dat ingevalle de Gekommit-

„ teerden, aangeftcld door de gezegde Akte,

5,
genoegzaam voldaan zyn en een genoegzaame

„ waarfchynlykheid , in eenige Uitvinding, die

„ hun voorgefteld werde, vinden zouden , om

„ 'er de Proef van te willen doen neemen ; zy

„ hun Gctuigfehrift zouden geeven aan de Ge*

5, kommitteerden ter AdmirSaliteit , bevattende

„ den naam der Perfoonen, die de gezegde

j, Voorftellingen zouden hebben gedaan : als

„ wanneer de betaaling gefchieden zou, van een

„ of meer Sommen Gelds, beloopendc tot twee-

„ duU
(*) Zie de Filoz. Ferb. als boven, bladz. 357.
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duizend Ponden Scerlings, door den Thelau-

rier van de Admiraaliteit, aan den geen of de ge-

nen, die door de Gekomnütteerden over de

Lengte tot het necmen van gedagte Proeven

zouden aangefteld zyn. Daarenboven werdc

door die zelfde Akte geordonneerd, dat de

eerfte of de eerften^ die eene Manier zal of

zullen ontdekken om de Lengte op Zee te bc-

paalen , èene Eclooning hebben zouden van

tienJi/kenJ Vonden SzQïWngs, indien de Leng-

te zou gevonden worden tot op een Graad

naa, 't welk 60 Geographifche Mylen maakt;

eene van vyftiendin7.end Ponden Sterlings, inr

dien de Lengte tot tweederden van een Graad,

en van ivant'igdtnzmd^ indien dezelve tot op

een halve Graad naa bepaald kwam te v/or-

„ den. Welke Belooning of Premie betaald

zou worden door den Thefaurier van de Ad-

miraaliteit , op het Berigt van de gezegde Ge-

kommitteerden over de Lengte, wanneer ccn

Vaartuig in een Haven der Weftindiën , door

hun daar toe beftemd
,
geweeft zou zyn , zon-

der in de Lengte te miffen buiten de gedagte

paaien. De zelfde Akte ordonneert verder,

dat ingevalle, volgens het Oordeel van de

Gekommitteerden over de Lengte ^ eenige

voorgeftelde Manier van een aanmerkelyke

nuttigheid voor 't algemeen belang bevonden

worden te zyn, de Autheur van die Uitvin-

ding eenige andere minder Belooning ontvan-

IX. Deel. gea
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322 Nader Berigt wegens het

„ gen zou , naar dat zulks door de Gekoiiimic-

„ teerden voegzaam vvcrdt geoordeeld.

„ Volgens een andere Akte
, (gemaakt cia

gepalTcerd in het zes-en-cwintiglte Jaar deir

Regeeringe van wylen zync Majciteit Geok-
GE den IL Cnaamelyk in "'t Jaar 1753], om de

gemelde jAkte kragtdaadiger te maakcn , in '/ ge-

ne de Vroefneemmgen of Voortellingen betreft^

n

„ die 'er te doen waren tot Ontdekking van de LenQ-

„ /^Ojwerdt, (uit aanmerking dat John Har-
ris on een Uitvinding voorgefteld had, ftrek-

kende tot het Voorwerp, in de gezegde Ak-

te bedoeld; waar omtrent de Gekommitteer-

den over de Lengte genoegzaam voldaan wa-

ren, om te oordeelen dat men 'er de Proef van

neeraen moeft, en dat een Getuigfchrift daair

van aan deGekommitteerden ter Admiraaliteit

behandigd was;) door den Thefaurier der Ad-
miraaliteit 1250 Ponden Sterlings betaald aan

den gezegden John Harrison, als een ge-

deelte van de 2000 Ponden, waar van m de

Akte van het twaalfde Jaar der Regeeringe

van Koningin Anna C1714] werdt gefpro-

ken. Ten zelfden tyde, [in 't Jaar 1753]

werdt 500 Ponden betaald aan Mr. Will.
Wh ISTON voor andere Waarneemingen op

de Lengte in Havens van Engeland: des 'er

niet meer dan 250 Ponden overfchooten

van de Somme van 2000 Ponden , die in de

eerlle Akte was toegeftaan. Dcvv^yl men,
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jj nu , al meer en meer Luiden van Vernuft aan-

^, raoedigende, om nog verdere Onderzoekingea

j, en Waarneemingen op de Ontdekking der

,f Lengte te doen, eindelyk fchynt te zullen

^, kunnen komen tot bereiking vail het voorge-

j, ftejdé doelwit; zo is in de gezegde Akte [van

?> ^753] vaftgefteld, dat de Thefaurier van de

„ Zeemagt, boven en behalve de 250 overfchie-

j, tende Ponden , nog 2000 Ponden Sterlings

„ zou hiogen uitfchieten , om nieuwe Proefnee-

i, mingen te doen, zig feguleerende naar het

5, gene voorgefchreeven was.

„ By een Akte j die gemaakt werdt iiï hec-

jj tweedejaar der Regeeringe van zyne tegen-

j, woordige Majefteit, ow de Akte tan het tviaalfl

i, deyaar van Koningin Anna kragtdaad'tger té

f, maa.ken^ m het gene de Proeven betreft
,, die t»

„ neemen jonden op de veorgejïelde Uitvindingen ter

j,' Ontdekking van de Lengte op Zes : wordt ge-

if zegd, dat aangezien het Geld, door de twee

„ voorgaande Akten [van 1714 en 1753] tocge-

5, ftaan tot de Proelheemingen , t'ceneiliaal be-

» fteed was, hog een derde Sommèj van 2000

„ Ponden Sceflings , tot hetzelfde einde zou

„ worden vergund : en , dewyl de nuttigheid

5i der Uitvinding van gezegden John HaAri-
,-, sÓn, in de Voyagie onlangs naar Jamaika ge-

,j daan j op order der Gekommitteerden over de

,', Lengte, ondervonden was, en de gezegde

j^ Gekommitteerden , in hunne Vergadering van

IXi Deel, Y derï



S^^H Nader Berigt whgiins het

9?

den 17 Augitpus laatftleeden (*), hebben ge-

oordeeld, door de beproeving van hec gezeg-

de Werktuig, dat hstzehs van ezn aanmzrkdy

5, ke nuttigheid ware voor het ^Ugemeen belangd zo

„ hebben zy geordonneerd, dac aan hem op

„ ftaande voec betaald zou worden ecne Somma

„ van 1500 Ponden Scerlings, en nog 1000 Pon*

„ den daarenboven, na dac hy of een ander door

hem voorgemeld, een tweede Proef daar van

in de Weftindiën getoond zou hebben; behou-

dens dat de gezegde Somme van 2500 Ponden

»5

55

55

„ Sterlings gereekend zou worden als een gedecl-

„ te uumaakende van de Premie, welke in de

55

55

55

55

eerftc Akte [van 1714] op de Ontdekking van

de Lengte was uitgeloofd ; en , ingevolge

van dien, heeft de gezegde John Har ris on

de gedagte Somme, van 1500 Ponden Sterlings,

„ ontvangen.

„ Vervolgens is door hem aan de Gekommic-

teerden over de Lengte vertoond; dat,fchoon

hy, in geenen deele, een nieuwe beproeving

van het Uurwerk, door hem uitgevonden,

ontwyken wilde; niettemin, uit hoofde van

zyn Ouderdom , de zwakheid van zyn Gezigc

en de gevaaren van een lange Reize voor de

Gezondheid en het Leven van zyn Zoon, waar

van thans werkelyk de goede UitOag der Ont-

dekkingc afhangt, het te dugtcn ware, dac

„ men

(*) Zie de Uitgel. Filozofijcbe Verband, als boven b!. 386.
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5, men een zo nuttig ding verliezen mogt, 'c

3, welk niet alleen een zeer groote fchade voor

„ hem, maar ook een aanmerkelyk nadeel zou

„ zyn voor 't. Algemeen belang. De Gekom-

„ mitteerden over de Lengte, derhalve, zulks

„ in aanmerking neemende, hebben in hunne

„ Vergadering van den 26 Fcbruary C1763] een-

„ ftemmig bcflooten, om Monfr. Hark is on
„ aanbevecling en Adres te geeven aan 't Par-

„ lement, ten einde zyne Uitvinding mogt pu-

„ bliek gemaakt worden op zulk een tyd en wy-

„ ze, als het Parlement voegzaam zoude agten.

jjTer deezer oor zaak e wordt door zy-

„ ne zeer doorlugtigc Majefteit, den Koning,

5, op en met overleg van de Lords Geeftelyk en

„ Wercldlyk, en van de Gemeenten, in hen

„ tegenwoordig Parlement vergaderd, ge-or-

„ donneerd: dat, zo dra de gezegde John.
„ Harrison, (of de Exckuteurs en Adminis-

„ tratcurs, door hem gefteld, in zyne plaats,)

„ zal gemaakt of bezorgd hebben een duidelyke

5, en voldoende verklaaring van de Grondbegin-

„ zelen ^ waar op de famenfteliing ruft van zyn

5, Werktuig of Uurwerk tot Ontdekking dcf

„ Lengte, en van de waare manierj op welke

„ dit Uurwerk gemaakt is en gemaakt kan wor-

„ den ; en zulks ten overftaan van den Floog

„ Edelen Lord Karel Cavendish, Graaf

„ van Morton; den Hoog Edelen Lord Wil*
,5 LOUGHBY DE PaRHAMJ GeORGE LodE-

IX. Deel. Y 2
j, wTJt



^5,6 Nader Berigt wegins het

„ v;tk Scottj Ridder en Lid van de Koning.-

„ lyke Sociëteit ; J. Short, Lid van de Ko-

„ ninglyke Sociëteit ; den Eerwaarden Heer

5, JAN MiTCHELL, Woodwardiaanfch Hoog-

„ leeraar te Cambridge; den Heer Alex ander

„ Cummjng; den Keer Mudüe, in Fleec-

„ ftraat; den Heer Willem Frodsiiam; dea

5, Heer Andries Dickie; den Heer Jakoh

5, Green van Fenchurch-ftraat ; de welken, zo

,, wel als gezegde J. Harrison, gelaft wor-

„ den dezelve Wereldkundig te raaaken , invoe-

5, gen dat andere Werklieden ook mogen in ftaac

„ zyn , om dergelyke Uurwerken of ïydmec-

„ ters tot hetzelfde einde te vervaardigen; en,

„ zo dra de gezegde Gckommictcerden , ot" liec

5, grootfte deel derzelven , met een Getuigfchrift,

,, dat door hun eigenhandig getekend en met hun

5, Zegel verzegeld zy, aan de Gekommitteerden

ter Admiraaliteit verzekering zullen gegeven
jj

„ hebben, dat de verklaaring , waar van ge-

„ fproken wordt, op een duidelyk verRaanbaare

3)

5J

9»

5J

5>

en voldoende manier door gezegden J.
Har-

rison zy gedaan: alsdan, en op het zien van

derzelver Gctuigfchrift , zullen de Gekommit-

teerden ter Admiraaliteit gemagtigd en gehou-

den zyn^ om een of meer Betaulbricvcn , de

Sommc uitmaakende van 5C00 Ponden Ster-

lings, ten behoeve van gezegden J. Harri^

soN, of wicn hy daar toe lalt geei't, te vcr-

ftrckken op den Thcfaurier van de Admiraali-

5, teit.
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^ teic , alsdan in dienft ; aan wien door de le-

,,, genwcordigc Akte geordonneerd wordt, de

„ gezegde .Somwie te voldoen uit het eerftc Geld,

9, welks Uitgave niet ten behoeve van de Zce-

9, magt zal vaftgcfteld zyn.

,, Zo DRA het verder, door de Proeven daar
,

„ op in 'c werk gefteld ^ zal blyken , dat het

„ Werktuig of U-urwerk , door gezegden ].

„ Harrison ge-invenccerd , een voldoende

„ Manier zy om de Lengte, binnen de voor-

5, fchreeven Paaien , die in de Akte van hec

„• twaalfde Jaar van Koningin Anna vaftgefteld

„ zyn , te vinden , en de Gekommitteeidcn over

„ de Lengte, of het grootfte deel dcrzelven,

,,, zulks , by Gefchrifte, aan de Gekomraittcerden

,, ter Admiraalitcic zullen verzekerd hebben

:

„ wordt door deeze tegenwoordige Akte de

,j Gekommitteerden ter Adniiraaliceit geordon-

„ necrd , om Betaalbrieven uit te geevcn , voor

,.,
de Sommen daar in gemeld, aan den gezegden

„ J. Harrison of zync geregtigden ; v/elkc

j,, Sommen de Thcfaurier van de Zecmngt geor-

„ donneerd wordt te bctaalen aan den gezegden

„ J. Harrison of zyne geregtigden, uit de

„ eerftc Fondfen , die by Kas zullen zyn, zon-

„ der uitdrukkelyk ten behoeve van de ^cemagc

„ te zyn gedeftinecrd : mids, egter, van de ge*

,, zegde Belooning aftrekkende de 1500 Ponden

„ Sterlings, welken gezegde Harrison reeds

j, ontvangen heeft , benevens de 5000 Ponden

,

}X. Deel. Y 3 „ die
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«og Nadi;r Berigt wegens het

„ die hem door de tegenwoordige Akte zyn toe-

„ geftaan.

„ Bovendien wordt geordonneerd, dat

geen Perfoon , buiten en behalve de gezegde

J.
Haurison of zyne geregtigden , zal mo-

gen tcegelaten worden om eenige Bclooning

te vorderen uit kragtc der Akte van hec

twaalfde Jaar van Koningin Anna, voor eenig

Werktuig, bekwaam om den tyd af te mee-

ten , tot dat de verdiende van 't gezegde

"Werktuig, daar
J.
Harrison de Uitvinder

van is, volkomen ondcrzogt en bepaald zy

:

behoudens, rogthans, dat gezegde Onderzoek

binnen den tyd van vier Jaaren , te rekenen

van den datum deezcr tegenwoordige Akte

,, af, ten einde zy gebragt".

Tfn zelfden tyde, wanneer dceze Akte in de

beide Huizen des Faricmcnts j zonder iemands

tegenzcggen , doorging , en de Koning die met

zvne Koninglyke toeftemming bckragtigd hadt,

werdt de Hertog van Nivernois, AmbaiTadeur

van Vrankrykj genoodigd , van Farys te laaten

komen Luiden , die in ftaat waren om de O nt*

dekking van Mr. Harrison , vi'elke aan de elf

Gekommittcerdcn fiondt uitgelegd te worden, te

verltaan en te onderzoeken. Dit was een teken

van agting en vrici'idfchap, welk men aan Vrank-

rvk gaf, en een middel om 't gebruik van dit

Werktuig vaardiger , algemcener en nuttiger te

maaken. Ingevolge van dien de Heer de Saint

99
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-Flor EN TIN, in de Maand April laatftleeden

Cl 763] , de Akaderaie der Weetenfchappen ge-

raadpleegd hebbende, werdt iafi: door hem gege-

ven aan den Heer Camus, om naar Londen te

reizen met Monfr. Berthoüd, en zig met my
("*) famcn te voegen tot het onderzoek van dit

Werktuig.

Niettemin is de verklaaring en gemeenmaaking

van het Geheim , welke gereed fcheen te zyn

om gedaan te worden , vertraagd , by gelegen-

heid dat fommigen der elf Gc-koramittecrden van

oordeel zyn geweeft, dat het hunne Pligt ware,

zig in Perfoon en door eigen Ondervinding te ver-

zekeren, dat de andere Werklieden in ftaat zou-

den zyn om dergelyke Werktuigen te vervaar-

digen. Ten dien einde hebben zy, den i^ April

[1763] van Monfr, FIarrison gevorderd, om
andere dergelyke Uurwerken te doen maaken

onder hun Oog en door Werklieden , waar om-

trent men overeen zou komen, om vervolgens ter

toets gebragt te worden: Monfr. Harrison
heeft hun vertoond , dat de Akte des Parlements

van hem geen nieuwe Proeven of Samenftellingen

eifchte, maar alleen de bloorlegging en verklaa-

ring van het Uurwerk dat gemaakt wns : hy heeft

aangebooden , zo by Monde als in Gefchrifte,

en

(*) ['t Is tl e Heer de i. a Lande, uit wiens Werk

,

genarjïid Conncijjance d':s Mowcemens Cdiftes y pour l'An-

née lyrtj, ik tVlt Berij:t ontleend heb, die hier fpreêkt.]

IX. D'zzi.. Y 4
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en met Afbeeldingen, het Maakze] en de vof-

deringen tot Voltooijing , van trap tot trap , te

verklaaren , zo dat alle Werklieden in ftaat zou-

den zyn om het te maaken; maar, alzo een ge-

deelte der Gekomniitteerden van oordeel bleef,

dat zulks niet genoegzaam ware om aan het oog-

merk des Parlements te voldoen, zyn wy, in

de Maand ^^/«j;, weder uit Engeland vertrok-

ken , en de Zaak is aan den fpyker blyven hangen

,

tot het end desjaars [1763], als wanneer het ver-

gaderde Parlement waarfchynlyk dit Gefchil bc-

fliJpTen zal. Middelerwyl heb ik geoordeeld, hetj

Berigt van den Uitflag eencr zo keurlyke Froef-

reeming , zo min als den tegenwoordigen ftaac

van een Gefchil dat zo berugt geweeft is , aar^

het Publiek niet te moeten onthouden.

H.

BRIEF



BRIEF
AAN DEN President deh Koninglyke So-i

ciETEiT van Londen,

AANCAAIfDE £EN ZQGENAAMBE

HERMAPHRODIET,
PIE ALDAAR, NU VEERTIEN JaAR QELEEDEN,

TE KYICEN was:

t

nOpRDENHEER.

JAMES PARSONS,
Med. Dcölor en Lid der Kon. Sociëteit,

iPUloJ. TransaSi. for the Years 1751 and 1752. Vol. XLVII,

pag. 142.)

DEvvyl het Franfche Meisje, dat tegen-

woordig te Ludgate vertoond wordt al^

een Hertnafhrodiet ^ zo ik verneem eenig Gerugc
in de Stad maakt , en de meefte Menfchcn , in

zulke Gevallen , ligtelyk de flegtfte zyde kiezen

,

wanneer zy hun Gevoelen daaromtrent uiten

,

door gebrek van een bchoorlyke Kenniffe der

Deelen , heb ik de Vryheid genomen , UEd. laftig

te vallen met deezen Brief, die eenig Berigt van
IX. Deel. Y 5 de



332 Brief j\angaaicde een

de Zaak bevat , 't welk gefchikt is om zoclanif;;ca

te verlichten , die daaromtrent een verkeerd iJc-

grip mogten gehad hebben.

Dit Meisje is nu omtrent agttien Jaaren oud,

en de vvaare Bcfchryving van haare Schaamdce-

Icn is als volgt (*).

't Gene men verkeerdelyk voor een Pen/s ge-

nomen en dat in de eerfte opflag het bedrog ver-

oorzaakt heeft, h de C/koris , tot een ongewoo-

nc grootte gegroeid zynde. Derzelvcr Voorhuid

is aan beide zyden nedcrwaards verlangd, om de

ISympha te maaken , onder welken de natuurly-

ke Urethra op de behoorlyke plaats gevonden

wordt, gelyk in alle Vrouwsperfoonen, en digc

daar onder is een natuurlyke Vagina. Decze Va-

gina is verborgen door een Huid , die opgroeic

van bot Perwi^um^ en voortloopt in het Lakium

aan ieder zyde, geheel daar over heen; 't wel-

ke, met een Schaar weggeknipt wordende, de

Opening van de Vagina bloot zou leggen en too-

nen dathetMenfch een volmaakt Vrouwsperfoon

zy , hebbende alleenlyk die kwaalyk geftelde

grootte van de Cl'itons.

Dat de zaak zodanig bellaat, ten opzigt van

het

{*} [De AfVoip.f!: , Ouderdom en Tyd , wanneer dit

Voorwerp te ]<yken was , maakt het iiitt onwa«rfcbyn-

lyk , dat dit het zelfde -/j'^, wair van de Heer Mor and,
{Mem. ds VAcad, Royale ti^s Sciences de l'Année 1750) de

"Af-



ZOGENAAMDEN HerMAPHRODIET. 335

het tegenwoordig Onderwerp, kan iedereen zig

zcif van overtuigen , door zyn Vinger , onder

deeze Huid, nederwaards te brengen naaf het

Pennaum , alv» aar hy de Opening ontmoeten zal

.

van de Vas^tna^ en bevinden die zo volmaakt, als

in eenig ander Vrouwsperfoon van den zelfden

Ouderdom.

De Vagina dus bedekt en de Clitoris zo groot

zynde, is het geen groot wonder, dat dceze

Perfoon , door het Gemeen , in de eerfte opflag

voor Mannelyk gehouden zy : maar het zou een

weinig onbcdagczaam voorkomen, dat iemand van

de Fakulceit zig dus liet bedriegen. Evenwel,

indien wy maar de volgende Waarneemingen

overweegcn , zullen wy het geen zo vreemde

zaak bevinden, als het nu aan de Wereld fchynt,

en het is niet nieuws, Menfchen zig te zien ver-

beelden , dat, aangezien deeze verkeerd genoem-

de Penis zonder doorgang zy, de Unthra tcgen-

natuurlyk onder dezelve gefchikt zy zig te ver-

toonen, zonder aan te merken, dat het een waa-

re Vrouwelykc XJrethra zy, op haarc natuurlyke

plaats.

Ik had, den 30 April 1741 ^ de Eer, om voor

de Sociëteit zeven of agt Vrouwclyke Fatiis bloot

Afbeelding en Befchryving geefc. en dus ook het ztlfdc

Voorwerp, dat ^ig in dit Jaar 1764, hier te Amfrerdr.m

.

he.tït laaten zien , zynde in Mannrn Gev;aad en van fom-

niiscn voor Mannelyk gehouden geweefh]

IX, Deel.
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te leggen, van omtrent zes tot wat nyeer dan ze-

ven Maanden grocijing. Jeder derzelven liadt

óe 0/}toiys,\n evenredigheid, grooter dan het te-r

genwoordige Meisje of eenig ander, dat ik ooit

gezien heb: 't welk dus beüaat met alle Vrouwe-

Jyke FüJi'rtx, geduurentie het grootfte deel van den

ijd der Dragt. En dit is de Regel der Natuur

over den gchc,elen Aardbodem.

Nu IS 'c onmooglyk, dat zo veele Hermapljro-

diëten op eens zouden geformeerd zyn •, aangezien

wy zo weinige Voorbeelden hebben van de ge-

nen, die voor zodanig gehouden worden, ondef

de Europifcbe Natiën •, hoewel zy gemeen ge-

noeg zyn in Afia en Afrika, inzonderheid in die

plaatfen, welke zig naaft aan de Evennagis-Lyn

bevinden, alwaar de niet natuurlyke dingen (^res

«on naturales') veel toebrengen tot een algemecne

ver flapping der Vafte deelen in de Mcnfchclyke

Lighaamen , en bygevolg tot deeze wanhebbclyr

ke aangroeijing van dit Deel.

1'erwyl , nu , de Vrouwclyke Fetus in de Ute-

rus op de natuurlyke wyze aangroeit, neemen de

nabuürige deelen van de Piidcnda in evenredig-

heid meer aan dan de Clitoris , trekkende de Be-

kicedzelen daar van af, waar door dezelve by

trappen minder zigtbaar wordt, en op 't laatfte,

tcrwyl het Kind vaft aangroeit , krimpt zy weg

tulïchen deL^/v^, en blyft altoos bedekt, gclyk

de gewoonc voorkoming is in onze Vrouwsper-

fQQ»
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foonen. Wanneer de Clitoris , in tegendeel , ce

famen met de nabunrige Dcelen blyft aangroeijeti

in de zelfde evenredigheid, als allede Vrouwe-

jyke Fi^tus die hebben , en zy dus haar eerfte

grootte naar reden van de nabuurige Deelen en

van het Lighaam behoudt, wordt de Perfoon,

grootcr geworden , door het Gemeen een Herma'

fhrodïet geheten : uit hoofde dat het natuurlykc

maakzel van dit Deel zeer veel gelykt naar dat

van een ^enis Vtrilis.

Ook kan men over deeze grootheid in een F^-

tus zig niet zeer verwonderen, aangezien 'er an*

dere overeenkomftige Gevallen zyn in het Men-

fchelyk Lighaam ; van de Glandula Thymus , naa-

melyk en de GlanduU Renaks ^ die, gelyk wy
weeten, tervvyl het Kind opgroeit, naar even-

redigheid afneemen in grootte.

Deeze hng-geclitorhde zyn 20 gemeen onder

veele Natiën in Afia en Afrika , dac de Ouden ,

in 'c byzonder Albucasis in zyn 71^^ Hoofd-

deel, ons berigt geeven van de noodige Operatie

en manier van Geneezing, welke hy noemt Cura

Temginjs ,\iv.der\de het zogenaamde Deel onge-

fchikt van wegen deszelfs grootte. Ook was

deeze Kundigheid , onderde Egyptenaaren, die

van Ethiopië en Angola, niet enkel aan Luiden

van de Konft bepaald : want de Ouders merken

op, of het Kind dit Deel langer dan gevvoonlyk

heeft , en fnyden of branden het af in zulk eea

IX. Deel. Ge-
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Geval, terwyl de Meisjes nog zeer jong zyn ^

houdende tevens geen het minfte denkbeeld dcf

beftaanlykheid van eenige andere Sexc, dan de

Vrouwelyke alleen, in de Kinderen ,die dus van

dit Deel beroofd zyn.

De geleerde de Graaf was hier, van zeer

wel bewuft en geeft zyne goedkeuring aan de

Operatie, als ten hoogde noodig zynde, zo wel

als betaf.melyk (*).

Men heeft ook gezegd, dat dit Meisje, 't welk

thans in de Stad te kyken is, geen de minlle fchyii

heeft van Borften : maar zy , die dit berigten

,

moeten zekerlyk nooit de Borften gezien hebben

van Vrouwen van een andere danhaare eigen Na-

tie. Zy heeft, integendeel, zo groote Borften

als eenig Franfch Meisje van haar Ouderdom, en

zo goede Tepels, welk een moeite 'er ook aan-

gewend worde, om die plat te drukken met het

Gewaad. Bovendien is het een fchraal Meisje en

klein van gewas: ja weezentlyk zal men onder

onze

(*) EJlque hujus Partis Chinirgia Orientalibus tam nt-

cejjaria qtiam decora. Dit zyn zyne Woorden.

(f) [Men weet dat 'er Mansperfoonen gevonden wor-

den zo zwaar van Boefem, als eenig Meisje, en weder-

om, dat 'er Vrouwiuy zyn , die de Stonden nooit kry-

gen. Dat dit Menfch geen aandoening had by 't inbren-

gen van den Vinger , en de trek tot Vrouwsperfoonen

meer dan tot Manluy , zyn Kentekenen, daar weinig op

te vertrouwen is. De Tribades liebben dit laatfte ook.

De
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onze eigen jonge Vrouwluy, wanneer die niet

poezel en klein van ftatuur zyn^naauwlyks ecni-

gen vinden met de Borften zigcbaarder dan, ja op

2yn beft zo zigcbaar als de haaren (j\).

H.

Dê Heer Mor and, die uit deeze rn dergelvken, toen

hy dit Menfch , zestien Jaaren oud, onder<iOgt, opmaak-
te, dat de Maniieiyis-e Sexe 'er de overhand in had, en
beweerde, dat het Pofluur was als dat van een jojigM,

erl;ent evenwel, dat het Onderlyf een weinig meer was
Uitgezet, dan in Jongens; doch hy merkt ten Oot aan,
dat men, de twee Dyên vergelykende, de ecne als die

van een Jongen, de andere als die van een Meisje v«nd:
'cwelk een zonderling» verwarring der beide Sexcn.zegt
hy , in dit Perfoön te kennen geeft. Mem. ds lAcad,
Royale des Sciences de 1'Ann. 1750, als boven. Een fchran-
«Ier Argumeat waarlyk!]

IX. De Ei. WAAR.



WAARNEËMiNGEi^
AANGAANDE DE

AARS-MADEN
o F

WORMPJES,
GENAAMD

ASCARIDES5
GETROKKEN UIT VERSCHEIDE BrIKVEN

VAK DEN Heer

DAVID MEE SE,
TE FrANEKERj

AAN DEN HüER EN Mr.

L. T. G R O N O V I U S^

Lid van ie HoUandfcbe Maatjcbappy der Wee-

tenjcbappen en van de Switzerjcbe te Bazel ^

Veertig in Raade der Stad Leiden.

N'A dat ik, in vroeger tyd, wel eenig werk
van het Ryk der Dieren gemaakt had^

doch nu verfeheide Jaaren , door andere bezighe-

den^



'
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den , daar van was afgetrokken geweeft, bragc

my egter myn Vriend , de zeer geleerde Heer
MüRK VAN Phelsüm, Stads-GcneesheeF te

Sneek, eenigzins daar weder aan, door nnddel
van zyne onlangs in 'c licht gegevene Werkjes
over verfcheiderley Wormen , m V Menjchen L/V,
haam huisvellende; van welken ik t'elkens, by
de Uitgaven derz,elven,met een Exemplaar door
zyn Ed. vereerd wierd.

In 'c byzonder zag ik in 't laatfte en nu on-
langs uitgekomen e, dat zyn Ed. (op pag. 217,
enzO nog in twyfel ftond, ofdeeze Diercjes wel
eenc uitwendige opning 'm de Teelbuts hadden ; als

ook dat hy nog niet genoegzaam overreed was

,

en het zyn Ed. dus niet meer dan waarfchynlyk
voorkwam , dat deeze Maden Eijerleggende Die-
ren waren , enz.

Ik , in rayn eigen Lighaam door dit Ongedier-
te geplaagd zynde, en ze dus dagelyks frifch kun-
nende bekomen , ondernam derhalve , om door
eigen onderzoek, zo 't mooglyk ware, iets na-
ders aangaande deze en andere Eigenfchappen van
dit Ongedierte te ontdekken , en het is my ge-
lukt, dat ik niet alleen mynen goeden Vriend
maar ook andere Liefhebbers , daar van ten vol-
len onderrigten kan , en fommigen ook reeds over-
tuigd heb: naamelyk dat de Ajcamks oï Aar:-
waden Eijerleggende en geenzins Leevendbaarends

Dieren zyn.

Doordien ik dit nu thans onwedcrfpreekclyk
IX. Deel, Z klaar,
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klaar, tot vier byzondere keercn , in vier zcxla-

iiige Wormpjcs of Maden, met eigen Oogen ge-

zien had, heb ik, zo wel om myn Geheugen te

gemoet te komen , als om het gezegde klaarder

aan anderen mede te kunnen deelen , daar van

eenige Aftekeningen naar 't Leven , door ver-

fchillende Vergrootglazen , gemaakt ; zynde de

Voorwerpen , door my , niet alleen aan eenige

Liefhebbers vertoond, maar ook cén daarvan aan

den Wel Ed. Gcttrengen Heer L. T. Grono-

vius. Raad in de Vroedfehap der Stad Leiden,

met de Eijertjes overgezonden.

Aangaande de Afbeeldingen zal 't niet noodig

zyn hier iets te zeggen, dewyl dezelven, zo in

't geheel als de gedeelten , met Letters aange-

weezen , en door een korte Omfchryving nader

verklaard zyn : maar ik zal kortelyk eenige By^

zonderheden en Geftaken , die aan dit Dier on-

der het leggen zyner Eijeren, zo met als in des-

zelfs Lighaam, voorkwamen en van my waarge-

nomen 7,yn, mededeelen.

De Diertjes , welken ik onderzogt , waren ,

naauwlyks eenagtfte van een Uur tevooren,mec

den Afgang uitgeworpen geweeft. Het eerde

nam ik, zonder eenige deminfte nyping of kwet-

zing, op, en lag het op een fchoon zwart Yvoo-

?en Plaatje, hetzelve met koud Water zuiveren-

de van alle aankleevende Vuiligheden. Dus bragt

ik het, op een Glaasje , onder myn Mikroskoop,

en zag op den onderftaande datum ^ de eerfte maal

van
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Tao niyn Leven, hetzelve duidelyk Eijeren leg-

gen. Dit gefchiedde, na weinig tyds op hec

Glarfsje gelegen en een geweldige krimping, zo

voor als agterwaards, met de Ingewanden ge-

maakt te hebben : toen werdt 'er aan de regter

Zyde ('t welk my naderhand, in alle anderen,

eveneens is voorgekomen,} ten naaften by een

vierde der geheele langte van den Bek af naar ag-

teren gerekend ^ eenige doch zeer kleine dikte

geformeerd, en eindelyk opende zig aldaar ,d&

Teelbüis, waar uit by twee of drie teffens, of

bok wel een onbepaald getal, Èijercjes in groote

rnenigte, (die ik doch , in 't vervolg myner Waar-
necmingen, dan eens minder, dan eens meer be-

vonden heb,) werden uitgeworpen. Deeze Ei-

jertjes waren akemaal langwerpige Eyvormig en

hadden in 't midden qqïï doorjchynende plek:, even

jils men dit dikwils ziet in het Stuifmeel der Bloe-

men van veele Planten. Voorts was de voorko-

ming van deeze Eitjes niet ongelyk aan een waC

fliep zittend Zvveertje, dat, met een fyn Inftru-'

ment doorgeftoken zynde , zagtclyfc uitgedrukt:

"wordt.

Naderhand heb ik dèeze Diertjes, op gelyken

tyd na het uitwerpen , als boven gemeld is, doch

inet laauw Water gezuiverd, en boven den Waa-
fem daar van eerft wat gekoefterd en verkwikt.

Toen befpcurde ik, dat zy wel eens eenige wen-
teling of bogten met het gantfche Lighaam tnaak-

ten , eer dat de Eijerlegging aanvang nam; als ook^

IX. Deel. % 2 éM
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dat ze langer leefden , en de legging der Eijererr

min of meer hervatten. De eerfte^ die ik Eije-
'

Tcn zag leggen, was inwendig, van de Staart tot

een groot end wegs naar den Kop toe , als 't wa-

re opgevuld met ronde Kogeltjes , die vervol-

gens, na deszelfs dood, meer en meer zigtbaar*

waren , en het gehcele Diertje wierdt ondoor-

fehynende , uitgenomen de Staart. Om kort te

gaan, deeze Aarsmade was zo gelyk aan die,

waar van de Aftekening op den Heer Puelsüms
I. Plaat, Afbeeld, ii. gevonden wordt , voor-

naamelyk de Staart , die aldaar wel verbeeld is j

düt ik geen onderfcheid byna durfmaakcn, fchooü

ik 'er twee Leden, of Ringen met Haakjes of

Doorntjes, meer aan meen geteld te hebben.

De overigen , die ik bekeeken heb , zyn , zö

ver ik heb kunnen nagaan , ten opzigt van de Staart

óvereenkomftiger met die, welke op gedagte

Plaat , Afh. lo. gevonden wordt, doch de Leed-

jes minder zigtbaar , en ook minder talryk.

De menigvuldige Kogeltjes of Bolletjes, die ik

in veclen, zelfs na de Eijerlegging, zag, deedc

my befluiten om 'er te openen, *t welk ik zeer

voorzigtig doende, bevond, dat 'er nog een me-

nigte Eijertjes in het Lighaam overbleeven, die

egter van een andere gedaante en nog wel twee-

derley waren : zie de Vertoomng II. Letter A,
alwaar ze in en by de Opening b gevonden wer-

den, als c en ^, zynde by de Letteren C en D
door fterker vergrobting afgebeeld. Sommigen,

naa-
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jiaamelyk , waren wel Ovaal , doch maakten , aan

^t eene end, gelykerwys een ftomp en omgeboo-

gen lütfteekzel , waar in , een weinig van den

rand af, een krom en donker Lighaam of Streep

gezien werdt^ en in het middelpunt een klein

Stipje 5 dat ook iets donkerer zig vertoonde. De
andere of tweede foort waren Rolrond en lang,

doch ook aan beide enden eenigszins ftorap fpits-

agtig uitloopende en aan weerzyde , in 't mid-

den, eenigermaate meji langwerpige Vlakjes door-

fchynende.

Voorts heb ik opgemerkt, dat deeze Diercjes,

na eenigen tyd op de Glazen Plaatjes gelegen te

hébben , en dan wat op zyde gekeerd en opge-

boogen zynde, van twse ryën Lqbagtige UhpeeA-

zeis ^ aan weerzyden van den Buik voorzien waren

;

hebbende, bovendien ^ aan den Kopj een weinig

van den Bek tot naar agteren, twee van vooren

fchuins agterwaards afloopende Lobben of Lippen

:

gelyk men dit in de JI. Vertoomng- ^ t)y B ^ eeni-

germaate aangeweezen ziet met de Letteren C2X\

(s; zynde a^eze Lobben by e zeer doorfchynende.

Ik heb gedagt, of deeze byzondere grootte en

gedaante der Eijertjes, milTchien ook de grootc

menigte, welke, zo my gebleeken is , na ieder

Eijerlegging overblyft , niet te kennen geeveri

,

dat deeze Diertjes , even gelyk fommige Voge-

len , hunne Eijeren op zekeren tyd en by zekere

gedeelten leggen of uitwerpen.

IX. Deel. Z 5 Ver-
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Verklaaring der Afbeeldingen
VAN Plaat LX,

Vertooning I. is de Aftekening eener Aarsma-
de, zo als die een half Kwartier Uurs na de üit-

werping, op den 14 September 17Ö3, van my door
het Mikroskoop befchouwd werdt, en hoe ik zé
de eerrte maal Eijercjes zag leggen.

Fig. I, verbeeldt zodanig een Wormpje, gelyk ik

' het allereerft van de flinker Zyde zag, voor daÈ

de Eijerlegging gefchiédde.

JFig. 2, hetzelve van de regtcr Zyde gezien, en

hoe het zyn Eijertjes uitwierp: zynde A de Kop
en B de doorfchynendc geringde Staart.

JFig» 3. Dus vertoonde het Wormpje zig, met een
"' Itevker vergroottnd Glas befchouwd zynde , en

door hetzelve afgetekend. A is wederom de Kop
en B de S'aarc, die a!s uit Geledingen of Ge-

•wrichren beftaat, en niet alleen zelf doorfchy-

fiende is , maar, zo ik my eenigzins verbeeld

heb. ook de Haakjes, die 'er aan de Ringen toe

twaalf in getal waren. Deeze Ringen zyn van a

tot fc, en de Haakjes van c tot d, duidelyk aan-

geweezen. De Ringen waren, naar het Lighaam

toe, fmaller, dan raar het end van de Staart.'

By D was een inwendij^e uitfchuivinge ziii;tbaar,

van het agterfte gedeelte des Ingev/ands;dat ook

zig weder terug trekkende fcheen , in en uit de

doorfchyiiende Staart, onder het Eijerleggen;

doch zelden verder dan tor den tweeden Ring^'

voortgefchooven of geduwd werdt. C v;y(l het

gaatje van de Teelbuis aan, zo ik wel mecne ge-

zien te hebben , 't welk zig, een weinig voor

dat de Eijercjes uitkwamen, vcrwyderde: E zyn
de Eij.erc]e3, gelyk ik 'er die uit heb zien voort'

• kd-

i
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komen. By F wordt eenigermaate de Krinkeüng

der Ingewanden aangeweezen.

Fig.^ih een Eitje, door een nog fterker Vergroot-

glas befchouwd en afgetekend ; wanneer de wit-

te Plek op 't midden zeer zigtbaar was.

Vertooning II. Op Zondag den i8 September

^

wanneer ik, één deezer Aarsmaden openende,

waarnam, dat dezelven twee ryën Lobben heb-

ben , aan ieder Zyde van den Buik één, en eea

menigte Eij^rtjes daar uit deed voortkomen, die

van een andere gedaante waren.

A verbeeldt zodanig een Made, by de Teelbuis of

^aveI met een Naald geopend , alwaar b de plaats

der gemaakte Opening, c de gvoote en kromme,

d de langs en rolronde Eijertjes aanwyft.

B is een dergelyk Diertje , op een Schyfje Glas

leggende, waar aan ik, hetzelve opligteode ea

een weinig op Zyde keerende, twee ryöü Poot-

aatigc Lobben zag, by cc, die voor van den Bek

af toid duidelyk zigtbaar waren, en zig, by e,

als een Lip vertoonden.

C is de Afbeelding van een der groote kromme of

aan 't end omgekromde: D een der kleine rol-

ronde Eijertjes, meer vergroot.

V B R T o o N I N c in. Den 3 Novmber : 763 , 's mor-

gens te negen Uuren, zag ik deeze Jscarides Ei-

jeren legsen, en dit wel een halfuur lang, by

korte tuflchenpoozingen , op de nevensgaande

wyze, zynde het Diertje wederom, gezuiverd

en op een Glazen Plaatje gelegd zynde ,
van my

naar 't Leven afgetekend.

A vertoont de Made, zodanig als ik dezelve, eer

IX. Deel. 1 4 ^^^
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dat zy Eijeren gelegd hadt , door een gemeen
Vergrootglas befchouwde.

B. De zelfde met een fterker Vergrootend Glas be*

keeken zynde; als wanneer zig de Opening van

deTeelbuis a zeer duidelyk vertoonde en de tros

Eijertjes b was nu in de langte als aan elkander

gefchakeld. Ook zag ik, thans, geen Ringen of

Haakjes aan de doorfchynende Staart.

Dit was de vyfde maal, dat ik de Eijerlcgging

van deeze Diertjes, en t'elkens uit de regterZy-

de , waarnam. Om de gemelde byzonderhcdcn

heb ik dit laatfte nog op dien zelfden dag, aan derr

Hoogleeraar P. Camper, als ook aan de Heeren

G. KoopMANS en W. Kuchenius vertoond
,

en het naderhand den geleerden Heere Fontein
VA N A N DLA geofFereerd. Dit laatfte Wormpje
was zeer groot en dik.

Belangende de Sexe deezer Diertjes heb ik,

tot heden toe, niets met zekerheid kunnen ont--

dekken ; maar wel eenige blyken gezien van eeii

krinkelend Gedarmtc , dat , zo veel ray toefcheen

,

zig van de Teelbuis uitftrekte tot ruim de halve

Jangte naar de doorfchynende Staart , keerende

dus.bogtig weder terug, en dan op nieuws en-

keld voortgaande tot aan de doorfchynendheid vaii

de Staart toe.

Op dat ik, nu, eenige nuttigheid aan my zelf

en andere Menfchen, die met dit Ongedierte ge-

kweld zyn , mogt toebrengen , ondernam ik te

onderzoeken , op wat wyze deeze Schepzelen,

frifch
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frifcli en ongekwetft zynde, door opgietinge of

befproeijinge niet eenige Vogten , die bekwaam

zyn, om van den Menfch zonder benadeelinge

ider Gezondheid ingenomen , of by wyze van In-

fpuitinge toegevoegd te worden, te dooden wa-

ren. Ten dien einde nam ik, in de eerfte plaats,

!Ajuin of Siebels van de gemeene foort, (waar toe

ik aanleiding gekrecgen had van myn Vriend

Phelsum, in het Voorbcrigt van d^szelfs A^<2-

tmirlyke Verhandel'ifig der Wormen , bladz. xv, xvi.)

die ik meer dan naar gewoonte , des avonds, by

de Salade gebruikte ; waar door ik ook meer dan

gewoonlyk van deeze laftige Gaften kwyt raakte.

Hier uit befloot ik, dat het verfch geperfte Sap

van Ajuin op deeze Wormen een zigtbaarc uit-

werking zou moeten hebben ; 't gene ik ook waar

bevond , door frilTche van zodanige Diertjes daar

mede te befproeijen , die aanftonds een weinig

krompen en voorts mors dood waren. Naderband

nam ik Syroop en Azyn ; eindelyk gemeene Raap-

olie
, (op 't verzoek van een hier ter plaatfe zeer

vermaard Geneesheer,) en deeze Olie was op dié

Dieren van de daadelykfte uitwerking: alzo zy

'€r , zo veel ik heb kunnen nagaan , eer van flier-

v-en , dan van eenig ander Vogt. Waarfchynlyk

zal de Olie 'er de Ademhaaling aan beneemen.

iX. Deel. Z /? DE
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''' '\ /ü T-^^ ^" ^^ Maand y^/fy deezes Jaars

V V 1 764 , dac men hier te Amfterdam een

zonderling Gevailecje Iiad , 't welk aanleiding ge-

geven heeft tot de naauwkeurige Afbeelding van

dit Infekt. Zeker Jongetje, naamelyk , de Zoon

vaneen onzer Burgeren, ongevaar tien of twaalf

Jaaren oud , ge weeft hebbende in de Manege,

werdt , eenige Dagen daar na , gekweld met een

fterke Jeukt in de Nek. Toen men de Oorzaak

daar van onderzogt , werdt iets gezien dat naar

een Blaartje of Zwelletje geleek : men dagt .dat

het ryp was en wilde het uitdrukken, wanneer,

tot verwondering en geen kleine verbaasdheid,

hetzelve bevonden werdt een levendig Schepzel

te zyn^ en geen klein Diertje, maar van zoda-

nige grootte, als de Afbeelding hier op Plaat
LX > Fig. 5 van onderen en Fig. 6 van boven

,

in de natuurlyke grootte voor 't oog brengt.

Frisch, die de Afbeelding van dit Infekt,^

doch
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doch zeer onvolkomen ^ op Tab. XTX. in het V.

pEEL van zyne Befchryving der Infekten van

Dukfchland geeft, merkt aan, dat het zynnaam,

die in 't fioogduitfch %adt\\ is , van een Oud
Duitfch woord ,'t vjék aankleeven en aanhangen

betekent , en waar van de Franfchen hun ahachèr

ontleend zouden hebben, bekomen heeft. Dit

iDier heeft zyne Huisvefting , zegt hy , ook in

Hout , en wordt daarom zo menigvuldig aan de^

Jagthonden ^gevonden , die door de Wilderniflen

en Boffchagiën kruipen ^ of in Hokken opgefloo-

ten zyn. Het fteekt den Kop diep in de Huid>

en maakt dus weinig Pyn , doch men moet

het 'er met gev^^eld uithaalen. Allerley Dieren,

die Bloed hebben, worden 'er door aangetaft, en

aan fommigen ,
gelyfc Koeijen en anderen , wordt

bet zeer dik en groot, door de menigte van Bloed

,

die dit Schepzel inzuigt. Men vindt het ook aan

de zogenaamde Aard-Zwaluwen, en andere jon-

ge Vogelen. De Kleur is wit, doch aan de

Menfchen wordt het, door*t ingezoogen Bloed,

zwartagtig ; aan andere Dieren ziet het uit deii

blaauwen.

Het geheele Dier vertoonde zig , toen wy
het levendig befchouwden , als een doorfchynend

Blaasje , dat dun fcheen , doch op 't gevoel ont-

dekte men , dat het geenszins flap ware. Op de

Rug hadt het, ter wederzyde, als een foort van

(Proefjes, die beurtlings uitgezet werden en we-

IX. Deel, • '
« der
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der indooken, en zig zwart vertoonden : voor 't

overige was de Kleur blaauwagtig wie. Omtrent

de Eijerlegging of de Teelleden hebben vvy géeii

Waarneemingen gemaakt , en dus ook niet kun*

nen letten op de aanmerkelyke byzonderheid in

. het Eijerleggen, waar van Frisch fprcekt en die

ray voorkomt de Hiitorie van het Amerikaanfche

Dier, genaamd Ptpa of Pi^al , zeer veel op te

helderen (*}.

Hier onder volgt de Befchryving, welke de

Konftige Tekenaar Mr. Sepp, ons by de Af-

tckening, door hem van dit Diertje j en inzon-

derheid van deszclls Snoet gemaakt , bchandigd

heeft.

H.

Plaat LX. Fig. J , is het Diertje in zyne natuur-

lyke grooue, op de Rug leggende of van onde-

ren te zien. Het zwarte Stipje in de dwars loo-

pende Plooy, aan 't agter end, vertoont de Anus

of het Fondament.
Fig,

(*) Zie de Natuurlyke Hiftoric , volgens het Samen-

üe\ van Linn^us, 1. Deels VI. Stuk, hiadz. tpi.

Fr I s c H , naaraelylc , zege ; ,, het Wyfje Iaat , in 't Eijcr-

„ leggen, een helder Vogt uit den Bek loopen , waar

j, mede het de Eijcren aan 't Lyf houden, en tot aan den

„ Bek ophaalen ,
ja ten deelc daar boven op het Hals-

„ fchild brengen, en in een Klomp aan het Lyf by el-

,, kander houden kan ; waar in het ook verftikte eij

„ llierf '.
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Flg. 6. Het Diertje van boven of op de Rug te

zien. De Plooijen, zo wel boven als onder aaa

het Lyf, veranderen geduurig van gedaante, ver-

mids het Diertje zig op verfcheide manieren op-

blaaft en weder intrei^t.

Teder Pootje beftaat, buiten de Bil, uit vyf Leed-

jes. De Pootjes zyn niet allen even lang, maai;

in proportie, gelyk wy ze hier hebben afgete-

kend.

Flg. 7. De Snoet vergroot , van onderen te zien

;

zynde het middelüe geele gedeelte, waarfchyn-
Jyk, de Koker van den Zuiger. De twee Zyd-
flukken, by aa beweeglyk, buigt het, Dier op-

en nederwaards, als mede zylings van elkander.

Deeze zyn wonderlyk getakt en gepunt, en die-

nen miflchien voor Raspen , om daar mede het
Gaatje, dat de Zuiger in 't Vel gemaakt heeft,

te vergrooten , ten einde dit geheele Werktuig
'er in kan dringen en zig hoe langer hoe dieper

inbooren.

3X. Dkel. D b



De gesteldheid
V A N H E T

LYK ZYNER MAJESTEIT

GEORGE DEN IL
K ONING van GRO O T- B RITTJNN IE,

Op den Q.6 Oktober des Jaars 1760

GE-OBSERVEERD
DOOR nEK Heer

FRANK NICHOLLS,
Med. Doktor , Lid der Koninglyke Sociëteit van

Londen efi Lyf-^rts van 'Vüylen den Koning.

(Jbilof. Transa£t. for the Year 1761. Vol. LII. pag. 265.)

^an den Wel Edelen Heer G^eowq-e^ Graafvati

Macclesfield , Prejident der Koninglyke Societéa.

Mr LORD,

DE ingcflooten Papieren zyn den Lord Ka-

merheer overhandigd , op dac zyne Ma-

jefteit dezelven inzien mogce, en 's Konings Ant-

woord was , dat Hy geen reden zag , waarom

dezelven niet publiek gemaakt zouden worden.

Het barden van de Holligheid des Harts isr

een
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een geheel onbekend Geval onder de Schryvers

over de Geneeskunde , en moet afhangen van

veele Oraftandigheden , die zelden te famen loo-

pen.

Ik heb myn uiterfte pooging aangewend, om

een duidelyk en voldoend Berigt te geeven van

deeze zeer ongewoone Zaak en ik hope daar in

gedaagd te hebben ; doch zo 'er iets duifters in

overblyven mogt, dit zal men eer moeten toe-

fchryven aan den aart van het. Geval, dan aan

eenig gebrek van agting voor Uwe Lordfchap of

de Sociëteit, in

Uwe Lordfchap

allergehoorzaamfle en oot.

mocdig'.te Dienaar

Oktober 20,

1761. Frank Nicholls*

^an den Wel "Edelen Heer^ Graaf van Maccles-

field , Prejïdent der Kon'itt^lyke Sociëteit.

M r L O R D.

^Evvyl de Omftandigheden $ die het Afllef-

ven van wylen zyne Alajefteit vergezel-

den , zodanig waren , als 'er (zo ik denk) in geen

Berigt van Geneeskundige Gevallen te vinden

zyn , en zodanig dat men 'er , uit de natuur der

IX. Deel. aan-
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aangedaane Deelen, niet ligt reden van kan gee-

ven ; zo vermoed ik, dat het aan Uwe Lordfchap,

aan de Sociëteit , in w^elke Gy de Voorzitting

hebt en de geleerde Wereld in 't algemeen, aan-

genaam zal zyn , indien ik aan Uwe Lordfchap

en de Sociëteit een omilandig Verhaal doe , wat

^er by die merkwaardige en droevige Gelegen-

heid voorgevallen zy ;
gepaard met zodanige Ver-

klaaringen , als 'er uit de Omftandigheden van het

Voorval afleidelyk zyn.

Volgens het Berigt van de Kamerdienaars, die

toen oppaften, wcrdt, omtrent te zeven Uuren

's morgens, op Saterdag den 25 Oktober^ ergens

een Geraas gehoord, als of een groot Brandhout

omgevallen ware , en , toen men 'er naar onder-

zogtj werdt de Koning gevonden, op den Grond

gevallen, zonder Spraak of Bewceging, met een

ligte gekneusde Wond aan zyn regter Slaap van

't Hoofd. Zyne Majefteit fcheen zo cerft van

het Koffertje afgekomen te zyn , en even als of

hy gegaan ware om zyn Schryf-Kabinet te ope-

nen. Mr. Andrews, op dien tyd Chirurgyn

van de Koninglyke Familie, poogde eenig Bloed

te krygen door Aderlaating ; doch te vergeej's :

ook werden 'er geen tekenen van Gevoel of

Beweeging waargenomen , na den tyd van den

Val.

's Anderendaags, Zondag den 16 Oktober^ was

ik 'er, op 't bevel van den Lord Kamerheer, te-

genwoordig, met de twee Sergeant-Chirurgyns,

. die
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die gelaft waren het Koninglyke Lighaam te ope-

nen en te balfemèn.

By de opening van *t Abdomen werden alle

Deelen , daar in vervat, gevonden in een natuur-

lyke en gezonde ftaat^ uitgenomen dat zig eenige

Hydatides of Waterblaasjes, tuffchen de zelfftan-

digheid Vcin ieder Nier en haaren inwendigenRok^

openbaarden, Deeze Hydatides zouden miffchien,

in vervolg van tyd , doodelyk hebben kunnen

zyn, 't ty door famendrukking en vernieling vaa

de Nieren , zo dat daar door een ongeneeslyke

Opftopping van 't Wateren veroorzaakt werde

:

of zy hadden, door ontlading van een Vogt in de

HoUigheid van \ yic/domen , eene Waterzugt kun-

nen te weeg brengen , die door geene Genees-

middelen weg te neemen ware; maar, in het te-

genwoordige Geval, waren zy van geen Gevolg,

dewyl geen derzelven de grootte van een gewoo-

ne Walnoot te boven ging.

Het Hoofd openende, bevondt men de Her-

fenen in een gezonde ftaat, geenszins met Bloed

overlaaden ^ 't zy in haar eigen Vaten of in de

aanpaalende Boefems van het dikke Herfen vlies.

By het openen van de Borft , vondt men de

Longen ook natuurlyk gefield en vry van eenigen

fchyn van Inflammatie of Scirrhofiteit : maar het

Hart onderzoekende, werdt deszalh Pencardium

uitgefpannen gevonden door eene veelheid van

geftold Bloed, zynde bykans genoegzaam om een

Pints Kom te vullen, en, dit Bloed weg doen-

IX. D££L. Ad de.
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de, vertoonde zig een ronde Opening in'c mid-

den der bovenkant van de regeer Holligheid des

HartSj groot genoeg ora 'er het end van de Pink

in te kunnen fteeken. Door deeze Opening was

al het Bloed, dat in de regeer Holligheid gebragc

werdt , in het Hartszakjc ontlaft geworden , en

door dit uitgevaate Bloed , het gene tulT^hen 'c

Harten het Hartszakje bellooten was, moet hec

geheele Hart , noodwendig, wel <ira ^ zo famen-

gedrukt gewecft zyn , dat geen Bloed , in de

Aderen vervat, kon gedrongen worden in de

Harts-Ooren, die derhalve, zo wei als de Hoi-

ligheden des Harts, geheel ledig van Bloed ge-

vonden werden , *t zy vloeibaar , 't zy gellremd.

Dewyl, dan, geen Bloed heeft kunnen door-

gelaten worden van hot Hart, van het oogenblik

at" dat de uitvaating haar beflag kreeg , zo kon het

Hart ook geen Bloed leveren aan de HcrfenCn

,

en, bygevolg, moeten alle de Dierlyke en Le-

vensbewcegingcn 5 dewyl die afhangen van den

Omloop des Bloeds door de Herfenen, noodwen-

dig op het zelfde oogenblik opgehouden ge weeft,

en zync Majefteit, derhalve, nedergevallen en

op 't oogenblik gefrorven zyn. Aangezien, nu,

het Hart ongevoelig is voor fcherpe en bepaalde

Pyn i moet 's Konings dood vergezeld zyn ge-

weefi: met zo weinig van dat Ongemak, 't welk

gewoonlyk gepaard gaat met de fcheiding der

Ziele van het Lighaam, als 't vallen kon in eeni-

gcrley Omftnndigheden, hoedanig ook.

De
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De ü;emelde Verfchynzelen (dewyl zyde on-

rn'iddelyke Oorzaak van 's Konings dood aan-

toonden,) werden genoegzaam geoordeeld om
het Berigc van op te maaken , dat men by zyne

tegenwoordige Majedeit en den Raad moeft in-

leveren. Maar, dewyl het zeer uitmuntende en

beminnelyk 'karakter van wylen zyne Majcfteic

den aart van 's Konings dood het Voorwerp maa-

ken moeft van een iegelyks oplettendheid en on-

derzoek; als ook dewyl het Geval op zig zelf

ongemeen zeldzaam en buitengewoon was, en

het Hart louter lydcndc moet zyn geweeft, en

'er bygevolg eenigerley andere Omftandigheden

moeten famengcloopcn hebben, die noodig wa>

ren om zodanig eene uitwerking voort te bren-

gen ', oordeelde ik, ten tyde toen het Raport op-

gefteld werdt, dat een uitgebreider en naauw-

keuriger Verhaal niet alleen van de Wereld ver-

wagt, maar ook ten hoogfte betaamelyk zou zyn

;

alzo ons onderzoek genoegzaame StofFe daar toe

uitleverde.

Twee Vraagen doen zig hier , in betrekking

tot ons Berigt, natuurlyk op: te weeten; doof

welke Middelen de regter Zyde des Harts zoda-

nig met Bloed belaaden kwam te zyn , dat het-

zelve in de noodzaaklykhcid gebragt ware van te

barften? en, hoe het kon gebeuren, dat, aan-

gezien de Heiligheid , wanneer die zig bevindt

in groote uitfpanning, doorgaans een onafgebro-

ken Holte maakt niet het Harts-Oor, zynde veel

IX. Deel. Aa a ' dik-
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dikker en fterker dan hetzelve: het Bloed, niet-

temin , zynen weg eer door het doen barden van

de Holligheid dan van het Oor kon baanen ; als

ftrydende dit, oogrchynelyk,met de bekende Ei-

genlchap der Vogten , van op die plaatfen , daar

de minftc tegenftand is, door te breeken?

In het onderzoek der Deelen bevonden \vy de

twee groote Slagaderen (de ^o;-w,naamelyk,en

Arter'ia Puhnonaris , zo ver zy binnen het Hart-

zakjc waren bellooten,) benevens de regtcr Hol-

ligheid des Harts over haaren natuurlyken ftaat

uitgerekt , en, in de Stam van de Aorta vonden

Avy , aan de binnenkant , een dwarfe Spleet, van

omtrent anderhalf Duim lang, door welke eenig

Blücd kort te vooren gepafleerd ware, onder haa-

ren uitwendigen Rok, maakende een verhevene

Ecchjtnojis. Dit Verfchynzel toonde den waaren

(laat van een beginnende Slagaderbreuk van de

Aorta en bekragtigde de Leer, welke ik de eer

had, in den jaare 1728, door een Proefnceming

te verklaaren, tot voldoening van de Sociëteit (*);

te weeten, dat de uitvi^endigc Rok van de Slag-

ader kan tegcnftaan en dikwils indeVdaad wecr-

ftand biedt aan een geweld van het Bloed , dat

magtig is om den inwendigen of Ligamenteufen

Rok te doen barften ; niettegenftaande decze laat-

ftc ver de dikfte , en op 't oog de flerkfte is.

Wat

. () Pbilpfopb. Transa^. No. 402.
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Wat deeze uitfpanning van de ^orta aangaat

:

dcwyl de Koning, eenige Jaaren lang, geklaagd

hadt over menigvuldige Benaauvydheden en Zin-

kingen (^S'mktngs^ omtrent de plaats van het Hart,

en men zyne Majefteits Pols , in de laatlic Jaaren,

op de Aderlaating \yaargenomen had zeer te ver-

flfiauwen ; zo is 'er geen tW5'fel aan, of deeze

uitfpanning van de Aorta zal, ten minften in zeke-

re trap, van lange duuring ge weeft zyn, en ,d(r

wyl de Long-Slagader hier door noodwendig fa-

mengedrukc werdc, zo dat een tegenftand, groo-

ter dan natuurlyk, zig aankantte tegen de ünt-

lafting van Bloed uit de regter Heiligheid, heeft

men reden om te befluiten, dat een uitfpanning

en gevolgelyke zwakheid van de Long-Slagader

,en regter Holligheid, in zekeren trap, nagenoeg

zo lang hebben plaats gehad als die van de Aorta.

Maar, dat de Aorta een meer ongewoone en ge-

weldige uitfpanning geleeden heeft, welke on-

middelyk de barfting van de Holligheid voorge-

gaan zy, is klaarblykelyk uit de verfche Scheur

van de Aorta en de daar op gevolgde uitftorting

van Bloed tuffchen derzelver Rokken, Dewyl,

nu, deeze toegenomene en geweldige uitfpanning

van de Aorta moet vergezeld zyn geweeft ^ mee

een ge-evenredigde drukking op de Long- Slag-

ader, en bygevolg een vermeerderde aankanting

tegen den doorgang des Bloeds uit de regter Harts

Heiligheid: zo moet die uitfpanning der Aorta

IX. Deel. Aa 3 aan-
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aangemerkt worden als de onmiddelykc Oorzaak

van de cverkropping der regrcr Heiligheid met

Bloed , en bygevolg van bet barden derzclve.

De onmiddelyke Oorzaak van deeze uitfpan-

ning der Aorta ^ als ook van derzelver gebeurte-

nis op dien byzonderen tyd , kunnen nacuurlyk

verklaard worden uit bet geweeft zyn van zyne

Majefteit op bet Sekreet : want bet Afgaan kon

niet verrigt worden , zonder zulk een drukking

te maaken op alle gebouden Deelen van het On-

derlyf, en bygevolg ook op de grcote neergaan-

de Slagader, als noodwendig den Stam van de

Aorta ^ en alle derzelver bovenfte Takken, on^

der werpen moeft aan een overlaading met Bloed,

ftceds toeneemende naar dat de drukking langer

aanbicld of met grootcr geweld werkRellig ge-

maakt wcrde, uit boofde van Hardlyvigheid of

eenig ander beletzel.

Wat de tweede Vraag belangt, re weeten,ho6

het kon gebeuren, dat het Bloed zig liever een

weg baande door de zyde van de Plartsholligheid,

dan dcor die van het Harts-Oor heen? aangezien

bet t'overbekend is, dat de Holligheid vol uit-

gefpannen zynde door Vogten , dezelven geraak-

kelyk terug zullen gaan in het Oor : za dat in

zuik een nitfpanning, als de Holligheid moet on-

dergaan hebben eer dezelve borft, zy een pnaf-

gebroken Holte met het Oor zou fchynen uitge-

maakt te hebben; van welke Holte bet Oor, als

ver
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ver het zwakfte deel zynde , nieeft aan een op-

fcheuring onderhevig ge weeft moeft zyn. Dit i$

zekerlyk de Omftandigheid , waar in de ze-er

gruote byzonderhcid van het tegenwoordige Ge^
val befiaat , en veele Zwaarigheden opperen zig

tegen de natuurlykft voorkomende verklaaringen»

Twee Omftandigheden, egter, fchynen eenig

Licht toe te brengen aan dccze duiftere en moeie-

iyke Vraag, De eerfte beftaat in het geweefzel,

de famenhechtingen en de vatbaarheid van hcE

Harcszakje ; de tweede in de order, in welke

4e verfcheiderley overlaadingen moeten gebeurd

zyn.

Het Hnnszükje(Per}can/ium') is een fterk Pce-

zig Vlies , doch zonder Veerkragt hoe men 't uit-

rekke ; bevattende de twee Harts-Ooren, de

twee Holligheden en de twee groote Slagaderen,

als in een Beurs. Het is aan zyn gehouden Dee-

len gehecht op de agterkant van de beide Harts-

Ooren, alwaar het, door zyn famenbinding, de

twee Hol-aderen omringt : vap daar langs den

Boog, dien de groote Slagader formeert, voort-

gaande, daalt het neder tot de Long-Slagader,

en omvangt de monden der Long-Aderen, zyn-

ie 3 in zyn voortgang, aan deeze verfcheiderley

Dccien vaftelyk aangehecht. Door deeze famen-

indingcn zyn alle deeze Deelen vaft gemaakt in

hnne Standplaatfcn , onbekwaam om die te ver-

aderen of van elkander af te fchciden , in wel-

len trap ook zy mogen komen famengedrukt te-

,
' IX. Deel. Aa 4 wor-
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worden. Het Hartszakje wordt in 't algemeeq

gezegd tot befcherming te dienen van het Hart,

doch die befcherming fchynt voornaamelyk te be-

ftaan, in voor te komen dat het regter Oor uit-

gerekt worde door de neerdrukkingen of plat-

inaakingen van het Middelrift (^Diaphragma)^

in Honger en by de Inademing, en door zyn ftyf

draagen tegen de zyden der Ooren , dezelven te

onderfteunen en te ftevigen tegen al te groore

uitfpanningen : want de hoUigheid van het Peri-

card'ium fchynt maar weinig meer dan van even-

niaatige grootte te zyn met de MaJJa van zyn ge-

houden deelen, wanneer de eene helft derzelven

gevuld, en de andere helft ledig zyn. Dit zal

duidelyk blyken , indien men het Hart, benevens

deszelfs Ooren en de twee groote Slagaderen,

op ecnen zelfden tyd met Wafch tragt op te vul-

len , terwyl hetzelve in 't Perjcan/ium is beQoo-

ten: in welke Proefneeming men de een of ande-

re van deeze Holligheden zo famengedrukt bevin-

den zal te zyn door het Pencaniium^ dat daar

door de vrye toegang aan het Wafch geweigerd ,

en dezelve dienvolgens, naar evenredigheid, le-

dig gevonden worde.

Het onveerkragtig geweefzel, de famenbindin-

gen en vatbaarheid van het Hartszakje dus vaft-

gefteld zynde ; zo laat ons nu de orde overwee-

gen , in welke de verfcheiderley uitfpanningen

moeten plaats gegreepcn hebben in de twee groo

te Slagaders en HartshoUigheden , met en bene

Tes
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yens de noodzaakelyke uitwerkingen van deeze

uiifpanningen op het PericarJium en de Deelen

daar in vervat.

De eerfte uitfpanning (en deeze zeer groot en

geweldig) moet in de ^orta ontftaan zyn , en de

daar uit volgende drukking op de Long-Slagader

Cdoordedus uitgeipannen Aorta') moet genoegzaam

zyn ge weeft, (het zy by trappen of in eens,) om de

ontlaftinge des Bloeds uit de regter Harts Hollig-

heid en de Long-Slagader te beletten , en beide

deeze Holten grootelyks uit te fpannen boven haa-

ren natuurlyken ftaat van volheid. Weshalve ,

in deeze Omftandigheden , de twee groote Slag-

aders en de regter Hartsholligheid , een onge-

woone en geduurige uitfpanning (en bygevolg

een toeneeming in grootte) op den zelfden tyd ,

moeten ondergaan hebben: daar, in de natuurly*

ke gefteldheid des Lighaams , deeze drie Holten

beurtlings uitgezet en faraengetrokken worden,

en de regter Hartsholligheid altoos evenrediglyk

vermindert in grootte, naar dat de Long-Slag-

ader in wydte toeneemt , en omgekeerd. Zo
dat, ten aanzien van deeze drie groote Holten,

(onderftellende dat de uitfpanning van ieder der-

zelven niet grooter dan natuurlyk waregeweeft,)

het Perkardium gedwongen moeft zyn om een

derde meer te bevatten , dan deszelfs Holte ge-

fchikt was te ontvangen. Geduurende deezen

tyd , het Bloed geftremd zynde in zyne paflagie

door de Longen, en deszelfs toevloed naar het

JX. Deel, Aa 5 flin-
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flinker Oor en de flinker Holligheid daar door bc-

Jpt zynce, moellen die beiden daar door geblee-

ven zyn in een famengetrokkcn ftaat ; uit hoofde

.van zulks badc de rcgter Holligheid een groote

Tuimie in het Hartszakje, om dien trap van uic-

ipanning te gedougcn , welke vooral' tot de bar-

fiing van dezelve vereiicht werdt. Iviaar het reg-

ter Oor (op zyne ftandplaars vall gemaakt zynde

door zyne famenbinding met het flinker Oor en

Hartszakje, en llyffamengedrukt tegen hetzelve

door de Aorta ^ de Long-Slagader en regtcr Hol-

ligheid , die allemaal op deczen tyd grootc'.yks

boven hun natuurlyken Inhoud fchynen uitge-

bannen geweeft te zyn ;) moet daar door beroofd

7yn geweeft van de ruimte in het PeneariJntm^

welke noodig was om de uitfpanning daar van toe

te laaten ; en de. gcheele overlaading en uitfpan-

ning heeft , door de drukking van het Pencar-

d'tum op het Harts Oor , noodwendig bepaald

moeten zyn aan de rcgter Holligheid , tot dat

die borft.

Indien deeze overlaadingen in eenigerley an-

dere orde voorgevallen waren, moeden haare uit-

werkingen grootelyks verfchillendc 7yn geweeft.

By voorbeeld, wanneer de overlaading in de feg-

ter Hartihollighcid ontftaan was uit eenige ande-

re drukkino;, dan de uitfpanning i^zx Aorta ^ zou

de buitengewoone grootte der Aorta ^ en der/el-

ver drukking tegen de Long- Slagader, geen plaats

hebben gehad, en het regtcr Oor, niet famenge-

drukt



?iYNER Majesteit George den II. - ^ 365;

Örukt zynde tegen hetPericarJhm, zou in try-

beid zyn geweell om zig uit te zetten , tot dat

het Bloed zig een weg door deszelfs zyden ge-

baand had.

Tot beveiliging van dit Vermogen, dat hier

aan het PericarJium toegefchreeven is, om desr

zelfs gehouden deelen te vcrfterken en te onder*

fteunen; zo laat ons agt geeven, dat, in het te-

genwoordige Geval , de plaats der Scheuring in

de Aorta juift is, daar de drukking van het Pw-
card'itim tot een aar^raerkelyken trap afgehouden

Wordt van de Aorta ^ door de plaatzing van het

regter Harts-Oor en de Long -Slagader (*).

H.

(*) [De rieerNicHOLLs'heeft daar nevens gevoegd twee"

Afbeeldingen, waarvan de eenehet Menfchelyke Hart en

deszelfs groote Bloedvaten, zo wel als de Holligheden en

Ooren, met rood Vv''arch opgevuld vertoond : de andere

het zelfde Hart, waar in de gemelde Opening en de Kx-

travafatie , die de Scheur in de AorU Ijedekte , aange-

weezen zyn. Ik agtte het niet noodig, om dat de Zaak

uit zig zelve genoeg verftaanbaar is, die Afbeeldingen,

ijoch ook zyne Ondertekening van dit Vertoog, hier in

te brengen.]

IX. Deel. VER

N
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VERDUISTERI NG
VAN 't

G E Z I G T,
DIE GEMEENLYK DE

STAAR OFCATARACT
GENOEMD wordt;

DOOR DEN Heer

E N O N,

opper Cbirurgyn van het Plospitaal de la Salpe-

triére, te Parys.

{Mem. de Mathem. £? de Phyjique. Tom. IIL pag. 29.)

TOc aan het end van de voorgaande Eeuw
is men van verbeelding geweeft , dat de

Scaar of Cataract niets anders ware dan een Vlies-

je, in het Waterige Vogt gefürmecrd , en ge-

plaatft

(*) De Heer de la Hm:! was van dit Denkbeeld in

't jaar 1706, en de Heer Mery in 1707. Zie les Mem.
de l'Ac&d. Royale des Sciences, op die Jaareu. 1
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plaatft tuffchen den Oogappel en het Kryftallyn.

Die Gevoelen , 't welk opklimt tot Galen us en

Celsus, en zyne Vüorftanders nog gehad heeft

in de Eeuw, daar wy in leeven(*), is eindelyk:

agter den bank geworpen.

De Oogmeefters in Viankryk^ Engeland, Hol-

land en Duitfchland, doen hedendaags de Cataraét

beftaan in de verduifterdheid van het Kryftallyn.

Verfcheide Geleerden van den eerften rang, ge*

lyk RoHAULT en Gassen di, hebben tot dee-

ze Ontdekking tocgebragt , doch niemand hadc

*er grooter aandeel in, dan deHeeren Lasnier,
Brisseau en Antoine Maitre Jean.
Men moet toeftaan dat het nieuwe Denkbeeld

gegrond zy op Waarnecmingen , die veel kragt

fchynen te hebben, weshalve het ook in 't alge-

meen is aangenomen, en de nieuwe Operatie j

welke in bet wegneemen van 't Kryftallyn be-

ftaat, is niet minder daar op gegrond dan de ou-

de, die in het neerdrukken van dit Lighaani be-

ftond. Ja de goede Uitflag van deeze nieuwe

Manier fchynt de Wereld thans daar van zodanig

overtuigd te hebben , dat 'er naauwlyks eenige

reden tot twyfeling overbleef (f).

In-

Ct) Men weet, zegt Mr. Daviel, dat de Cataraft

beftaat in de verduiflerdheid van 't Kryflallyn; dit is he-
den een algemeen bekende Waarheid en die van niemand
betwift wordt. Zie zyn Mem. Vül. 11. de VAcad. Ro'^alg

de Cbir. pag. 337.

IX. Deel.
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Inderdaad , wanneer men ziet dat de verplaat-

zing of uithaaling van het Kryllallyn den ingang

der Lichtftraalen in het Oog toelaat ; moet men

dan niet nacuurlyk denken , 'dat de verduifterd-

heid van dit Deel de Oorzaak ware, die het Ge-

zigt verhinderde? Niettemin heeft de nieuwe

Manier van Operatie, die ik gelegenheid heb

dikvvils te doen
,
(my in (laat frellende om veele

Krylkllynen te onderzoeken , die uit gcftaarde

Oogcn gehaald waren,) my doen zien, dat de Staar

of Cataraét dik wils haare zitplaats niet had in hec

Kryftallyn, maar in een Vlies, 't welk my e-

venwel zeer verfchillende voorkwam van het ge-

ne dat de Ouden voor de Oorzaak derCacarr.éloii

erkenden. Ik zeg dikvvils , aangezien het on-

twyfelbaar is, dat 'er ondoorfchynende Kryftal-

lynen zyn : want ik zelf, en veele anderen mee

my, hebben zelts Kryftallynen in 't Oog gevon-

den , die Beenig of byna Beenig geworden ea

Steenhard waren.

Het is zeer zeldzaam Kryftallynen te vinden

,

die Steenagtig verhard of t'eenemaal ondoorfchy-

nende zyn, en, in tegendeel, zeer gemeen, dat

deeze Ziekte huisvefte in een Vlies. Dus is hec

te verwonderen, dat het Gevoelen van Monfr.

Antoine een zo groote Omwenteling gemaakt

heeft, en dat de Heer H bister en anderen, die

allerlaatft over de Staar gefchreeven hebben , voor

de gewoone Oorzaak van deeze Ziekte de on-

dooifchynendheid neemen van het Kryftallyn.

Die
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Dit Voorftel , dat de Cacaraél dikwils plaats

heeft in een Vlies , 't welke het Omwindfel is

van 't Kryftallyn, ('t geen ik door verfcheide

Proelnecmingcn zal bewyzen,) zal het Onder-
werp zyn van dit Vertoog. Het beichouwen van
verfcheide Kryftallynen , die ik door de Operatie

van de Staar kwam uithaalen en eenige Proeven,
met- deeze Kryftallynen gedaan , zullen het eerfte

bewys van de Zaak zyn. Daar zal ik de Waar-
neemingen by voegen , die door my gedaan zvn
in Oogcn, met een goeden uitflag door my ge-
opereerd. Vervolgens zal ik onderzoeken, wat
de witte Vlokjes zyn, die Monfr. Antoine
rondom het neergedrukte Kryftallyn heeft waar-
genomen , en die hy het Vergezelzel (Jccom-
pagnemefit) noemt. Een zonderlinge Operatie,

in welke ik een Kryftallyn van zyn voorfte Vlies

- ontbloot heb , zonder dat Lighaam uit het Oog te

haaien, zal my een vierde Bewysreden uitleve-

ren. Vervolgens zal ik treedef» in den omflag

van eenige Gevallen , die door vermaarde Au-
theuren bygebragc zyn : ik zal reden geeven van
verfcheide Toevallen, die fomtyds, na dat de
Operatiën wel verrigt zyn, gebeuren: eindelyk

zal ik, om deeze Stofte, ware 't doenlyk, uit te

putten, onderzoeken wat mengemeenlyk in ge-
liaarde Oogen waarneemt, voor de Operatie.

IX. Ddel. Be,
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Betoogingen wt de hejchouxv'ing van Krypally"

mn , die tk door de Operatie uitgebragt had^

en uiteenige Proefneemingen op zodanige

Krypallynen 3 nieuwlings uitgehaald.

De Waarneeming de gronddag zynde van dit

eerfte gedeelte, kome ik toe de zaak mee het Be-

rigt van een Voorval.

Dtn 30 Sepember 1754 heb ik aan zekere

Vrouw, genaamd Dargent, in tegenwoordigheid

van de Heeren Boürdier, Doktor, Houstel,
Martinet en la Faye, Fleelmeefters van

Parys, twee Operatiën van de Cataraél in 't werk

gefield, de eene op het flinker Oog, volgens de

oude Manier, de andere op het regter Oog, naar

den nieuwen trant: van de laatfte willen wy fpree-

ken. De Appel van dat Oog was voor de Ope-

ratie beweeglyk, de Cataraél hadt een fchoone

Parelkleur, en, het gene men wel opmerken moet^

het Kryftallyn , dat ik uithaalde , was geel en

nog doorfchynende : den agtfien dag na de Ope-

ratie wierdt de Lyderes Licht gewaar, door de

Oogleden heen , en den zestienden dag onder-

fcheidde zy de groote Voorwerpen. Eenigen tyd

na deeze Operatie deed ik 'er agtervolgelyk drie

anderen opMenfchen van hooge Jaaren, door uit-

haaling van het Kryftallyn , en ik nam waar, dat j

fchoon deeze Kryftallynen zig witagtig blaauw en

van Parelkleur vertoonden, zo lang zy nog in dö

Oogen waren ; zy nogthans , buiten de Oogen

^ynde
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zynde en in de vrye Lugt,gee] en doorfchynen*

de waren , even als hec voorgaande.

Om wac reden, zeid'ik toen, vertoonen dee-

ze Kr)/ftallynen , die my blaauwagcig wie in de

Oügcn voorkwamen, daar uitgehaald zynde, zlg,

integendeel, gcelagtig ? en waarom hadden de

Paüenten , daar ik het Licht 'er door gewaar

wierd, van 't zelve insgelyks geen aandoening,

dat zy konden zien?

Degenen, die veel Öogcn ontleed hebben,

Aveeten , dat men in de Ouderdom het Kryltal-

lyn vaft van zelfftaiidigheid en geelagtig vindt;

de geele Kleur der Kryftallynen , die ik uitge-

haald had , was dan zo 't behoorde ', aangezieïi

de Perfoonen , op welken ik deeze Operatiën ge-

daan had, hoog van Jaareri Waren ; maar, om wat

reden vertoonde deeze Kleur zig in het Oog ver-

fchillende?

Ik ftelde , om deeze Vraag op te helderen ,

verfcheide Proefneemingen in *t werk , dewyl ik

van oogmerk was om my te verzekeren, of de

Kleur, welke men in de geftaarde Oogen waar-

neemt , aan het KryRallyn eigen zy, dan van el-

ders ontleend.

Zie daar deeze Proefneemingen, die zeer een-

voudig zyn. Ik verzoek dat men in agt neeme,
dar het Kryftallyn , waar van ik my zül bedienen,

in het Oog witagtig blaauw aan den omtrek wa-
re, zynde mirder blaauw én tevens flaauwer wit
raar het midden toe, en buiten 't Oog van groot*

]X DhELi Bb te
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te als gewoonlyk: dat ik^ hetzelve voor myne

Oogen houdende, daar door heen een groot Licht

zag, zynde het midden donkerer geel dan de om-

trek , en dat , eindelyk , dit Kryftallyn eerft

verfch was uitgehaald , toen ik 'er my van be-

diende.

Éerjle Troefneeming.

Hebbende het Kryftallyn in een Kopje gedaan

en Water daar op , om het Waterig Vogt na te

boütfen , zo hadt het de zelfde Kleur als in de

vrve Lugt. Het Waterige Vogt van 't Oog ver-

andert derhalve de Kleur niet van het Kryftallyn,

Ttceede Proefmermng.

Het zelfde Kryftallyn, gedaan in een Kopje

dat wit van grond was , en Water daar op ge-

gooten zynde, vertoonde ecnig wit aan zyn om-

trek : de geelfte Stippen, die in 't middelpunt wa-

ren, deeden de deelen van het Kopje, waar mede

zy overeen kwamen, zig minder wit vertoonen.

Derde Froefneem'mg,

Het Kryftallyn , op een blaauwen grond ge-

legd , was aan zyn omtrek blaauw en in 't mid-

den minder blaauw, byna gelyk het zig in 't Oog

vertoond hadt.

Vierde
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VterJe Pmfneeming.

Het Kryftallyn, op een geelen grond gelégd,

vertoonde zig helder geel aan zynen omtrek, ea

donker geel by het middelpunt.

Gevolgtrekkingen.

Uit deeze Proefneemingen volgde , in de eer-

fte plaats, dat een Kryftallyn geheel ondoorfchy-

nende kon geagt worden te zyn , (dewylde Per-

foon, die 't zelve droeg, t'eenemaal van Gezigt

beroofd ware,} daar 't zelve niettemin doorfchy-

nende was; dewyi ik 'er den Dag door heen kon

zien en hetzelve, op verfcheiderley Gronden ge-

legd zynde, de Kleur aannam van die Gronden:

eveneens als een witte Steen de Kleur aanneemt

van het Blaadje, waar op de Juwelier hem gezet

heeft. Hier uit befloot ik , dat zodanige Kry-

flallynen , die in de vrye Lugt de zelfde Vertoo-

ning hadden als de Kryftallynen van ongeftaarde

Gogen in oude Lieden, (aangezien zy Lymagtig,

vaft van zelfftandigheid , geel en doorfchynendc

waren ,
gelykervvys men ze op de zestig Jaaren

vindt;) in de geftaarde Gogen de zelfde Kleur

hadden als in de vrye Lugt , en dat zy nog be-

kwaam waren tot het Gezigt ; bygevolg dat de

wit- en blaauwagtige Kleur, welke zy deeden

verfchynen, ontleend was, en dat derhalve ze-

kere Oorzaak in het Oog moet zyn ge weeft, die

IX. Deel, Bb a maak--
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maakte dat zy zulk eene Vertooning hadden als

in geftaarde Oogen, en die het Licht verhinder-

de 'er door te gaan.

Wy hebben gezien , dat het Waterige Vogt

de Kleur van het Kryftallyn geenszins verandert,

en men zou, indien ik my niet bedriege, ver-

zekeren kunnen, dat het Netvlies niet in ftaatyy

om deeze verandering te bewerlcen , die aan het

geftaarde Kryftallyn gebeurt ; dewy], indien het

Netvlies zodanig aangedaan ware, dat het Kry-

ftallyn 'er door verdonkcrd werde, het Gezigt

uitgeblufcht zou zyn en de uithaaling of neder-

drukking geen genoegzaam Middel verftrekken

Zou, om die wanorde te verhelpen.

Maar, hoe zal men zig verzekeren , of het ge-

ne aan 't Kryftallyn de Vertooningen geeft, die

't zelve heeft in een geftaard Oog, afhange van

het Glasagdg Vogt of van het Kasje van 't Kry-

llallyn ? Dit punt heeft my lang opgehouden en

de party, die ik koos, was my over te geeven

aan de Waarneeming. Ik zal thans de zodanigen

fcybrengen, die ik gemaakt heb op de Oogen van

Perfoonen, met een goeden Uitflag door my ge-

opereerd, en dit zal myn tweede Hoofddeel van

Bewyzen zyn.

Ik deed, den 25 November 1754, de Operatie

van

(*) [Het I^ryflallyn, dat, volgens de nieuwe Manier

'Van Operatie, in de Maand Auguftiis deezes Jaars, door

den Operateur Hilmer uit een Juffrouw van 85 Jaaren

hear
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yan de Staar op het flinker Oog van een Vrouws-

perfoon, genaamd Da/v7/y, in tegenwoordigheid

van den Heer dl: la Martiniére, 's Konings

Eerften Heehn.eefter , van den Heer Houstet,
weleer Eerden Chirurgyn van den Koning vaa

Poolen en van den Heer Martin et. Zeven

Jaaren was 'c geleeden, dat deeze Vrouw niet

meer met die Oog gezien hadc : de Cataraél ver-

toonde zig witagtig blaauw aan den omtrek, en

het midden was alleenlyk flaauw wit gekleurd

:

het Kryftallyn was dik, Lymig, valt, geelagtig

en doorfchynende,gelyk dat van ongeftaarde Oo-
gen in Menfchen van Ouderdom als Dubillv, te

weeten 65Jaaren (*). De Lydcres zag volmaakt,

ten einde van agt 'Dagen: den tienden wierd ik

dwars door den Oogappel heen , en op de zyden,

Jcleine deeltjes gewaar, van een witagtig blaauwe

Kleur , even als de Cataraét geweeft was : dceze

kleine Lighaampjes verminderden van dag tot

dag; den zeventienden fcheenen zy op de zydeti

terug getrokken te zyn, alwaar men ze nog drie

Maanden na de Operatie gewaar wierdt.

Door deeze gebaarde deeltjes of Vlokjes werdt

myne oplettendheid zeer aangewakkerd. Het was

my onbekend, dat de Oculiften lomwylen derge-

lyke Lighaampjes , na hunne Operatién , in het

Qog waargenomen hadden , en dat zy deeze Lig-

haamp-

haar Oog gehaald werdt, zag ik met verwondering even-

eens, als dat het welke de Autheur hier befchryft.]

IX. Deel. Bb |
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haampjes befchouwden als gedeelten van 't Kry-

ftallyn , die zy verzekerden dat hetzelve afleg-

gen moeft op den bodem van het Oog: maar ik

was, aan den anderen kant, verzekerd, dat bet

Kryftallyn , welk ik had uitgehaald
,

groot en

geheel, en bovendien Lymig ware: dat bygevolg

deszelfs deelen al te vaften iamenhang hadden met

elkander, dan dat 'er zig eenig brokje van kon

affcheiden. Ik oordeelde van dien tyd af, dat

deeze Vlokjes wel aiwerpzelen of Vliezen kon-

den zyn van 't Kryftallyn. Niettemin hieldt my-

ne aankleeving aan de Ontdekking van Maitre
Jan my in de onzekerheid, en deedt my vree-

zen dat ik my bedroegen mogt hebben. Meer
andere Waarneeraingen waren derhalve noodig,

om dit opkomende Denkbeeld te beveiligen of tef

vernielen^ en de gelegenheid daar toe mankeer-

de niet.

Dien zelfden dag, wanneer het flinker Oog
van 't zelfde Vrouwsperfoon door my ge-opereerd

werdt , wilde ik de Operatie ook doen op het

regier Oog , dat federt drie Jaaren was geftaard

geweeft , doch een onverwagt Toeval verhinder-

de my daar in. Ik had niet zo dra het Inftrument

in het Hoornvlies gebragt,of, door ecne bewee-

ging, welke het Oog maakte, flipte het geheele

Waterige Vogt weg (*), eer dat de punt van

myn

(*) I!< 'leed dee?e Operatie met het Biftouri van Monfr.

Ï5S LA Fayi^ [Vergelyk de Afbeelding in 't I. Deel
deezer Verhandelvigen , Plaat V. Fig, 4.]
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niyn Inftrument aan éc tegenoverzyde gebragt

kon worden: die Toeval fpeec my geweldig, onj

dat 'er myne onderzoekingen door vertraagd wer-

den, zynde ik verpligt geweeft de Operatie op te

fchorten en dezelve uit te ftellen tot na de weder

aangroeijing van het Waterige Vogt : want de

Jris niet meer gedeund wordende door dit Vogt,

waar door heen men veiligiyk net Inftrument de

voorfte Kamer doet paileerqn , hadt zig tegen hec

Hoornvlies aan geplakt , en dit maakte den Uit-

flag der Operatie te twyfelagtiger, om dat hec

zeer moeielyk zou zyn geweeft het Mesje door

alle deeze Deelen heen te brengen , zonder de-

zelven te befchadigen , ja zonder het Oog t'eene-

maal te bederven. Deeze overweeging deedt my
befluiten om af te wagten dat de hervoortgebrag-

te Vogten de Ir/s agtervvaards drukten en de

voorfte Kamer in orde herftelden. De Heer de
LA Martiniére, die 'er tegenwoordig was,

keurde deeze redenen goed en de Operatie werdt

uitgefteld ; maar zyn iever voor de volmaaking

van de Heelkunde bragt hem wel dra terug : hy

kwam, zeventien Dagen daar na, my aanmoedigen

door zyn byzyn : de Operatie werdt hervat en

de gelukkige zo wel als vaardige uitflag, die haar

bekroonde, ftelde my in ftaat om myne nafpoo-

ringen te agtervolgen.

Ik had voor de Operatie waargenomen, dat de

Cataraót van dit Oog Parelkleur was; men onder-

fcheiddc daar in ecnige witte Streepcn, Straals-

IX. Deel, Bb 4 wyze
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wyze geplaatd ; het Kryftally n was '-er ongefchon-

den uitgübragt: het was vaft van zclti'tandighcid,

taamelyk groot, geel, in 'c midden een weinig

meer gekleurd dan aan de randen^ en zo helder,

dat men 'er den Dag volkomen door heen kon zien.

't Gene ik vervolgens met pleificr waarnam, wa-

ren de gedagte Vlokjes, van kleur als de Caia-

ra6l, op de zyden en agter hot Druivenvlies ge«

plaatft. Men zal, in de volgende Waarneeming,

iiog veel dikker en talryker Vlokjes zien.

In de Maand Decen7c.er des jaars 1754 heb ik de

Operatie van de Cataract gedaan op het flinker

Oog van een Vrouwsperlbon, genaamd Chahr'iér^

oud 66 Jaarcn. Haar Cataraót was witagtig

blaauw en het Kryltallyn ^ dat ik uithaalde, was

vaft van zelfftandigheid, zo als ik het nog nooit

anders gevonden heb, van een fchoone gedaante

als een Vergrootglaasje, dik en doorfchynende

gclyk de voorgaanden. Den vyfden Dag na de

Operatie vertoonde ik aan deeze Vrouw eenigc

Voorwerpen, die zy niet kon onderfcheidcn, en,

den Oogappel onderzoekende, bevond ik die ver-

vuld met geftaarde Vlokjes. Deeze Vlokjes wier-

den in 't vervolg wat yler ; daar fcheen een wei-

nig van het Daglicht door^ en de Patiënt, die

de Voorwerpen opzogt met het Hoofd dan over

de eene dan over de andere zyde te buigen , kwam
eindelyk den zestienden Dag zo ver, dat zy een

Pot , een Lepel , een Vork , een Horlogie on-

derfcheiden kon ; doch altoos met een weinig

* moeie-
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moeielykheid en al zoekende, dewyldeeze Vlok-

jes voor tn agter den Oogappel zig bevonden.

Na det'ze Waarneemingen moet hec voor zcr

ker doorgaan , dat deeze Vlokjes geen gedeeken

van het Kryftallyn waren: om dat men de Kry-

ftallynen glad, geheel en gaaf bevondt. Ik oor-

deel dan en houd (taande, dit het niets anders

dan overblyfzelen van het gefcheurde Kasje zyn

geweeft.

Inderdaad men kan, onaangeraerkt de onge-

fchondenheid van het Kryftallynj niet ontken-

nen , dat, ingevalle de Vlokjes, welken men
door den Oogappel heen waarneemt in geftaarde

Oügen die ge-opereerd zyn, brokjes waren van

het Kryltallyn en niet- lapjes van het Vliezig Kas-

je ; deeze Vlokjes niet van agter den Oogappel

verdwynen zouden kunnen, dan neerzakkende

en zig vergaarende op den grond van het Oog:

niettemin ziet men ze fomtyds ter regter, flinker

en zelfs opwaards, agter den Oogappel, naar de

Frocejjus 'Cil'iares toe, wcgwyken; op de zelfde

manier als een gefcheurd Vlies zig terug trekt

,

omkrullende naar het punt, daar het zyne aan-

hechiing heelt. Deeze overweegingen , gevoegd

by de voorgaande Waarneemingen , bragten my
tot myn eerfte Denkbeeld weder, en ik werd

overtuigd , dat deeze Vlokjes niets anders waren

dan het Kasje of de afwerpzejs van het Kryftal-

]yn , in 't Oog o vergebleeven. Deeze eerfte Stap
,

gedaan zynde, bragt my wel dra tot een ande-

IX. Deel. Êb 5 ren;
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ren ; te weeten , ik onderftelde , dat het deczc

Vlokjes in haar gehecle ftaat , uitmaakende het

Vlies of Kasje van 'c Kryftallyn, waren, die 'er

de Vertooningen aan gaven, welken het heeft in

gettaarde Oogen ; dat zy het waren , die de on-

dooffchynendheid van deeze Kryftallynen ver-

oorzaakten , of liever , dat het dit aangeftokei^

Kasje was , 't welk de nog volkomen doorfchy-

nende Kryftallynen onnut maakte, door het on-

derfcheppen van het Licht : in één woord , dat

dit Vliez.ig Kasje dat gene zy, waar in de Parel-

kleur of wicagcige blaauwheid plaats heeft , die

gcwoonlyk in de St'iar waargenomen wordt.

Men moet opletten, dat ik hier alleenlyk fpreek

van de Parelkleur, aangezien ik reden heb om te

gelooven ,dat de andere Kleuren , welken deCa-

taraét fomwylen doch zeldzaamer aanneemt, van

andere Omftandigheden afhanglyk zyn. Dit is

een taamelyk fraay, en bovendien genoegzaam

gewigcig Stuk, om afzonderlyk behandeld te

worden.

Om, nu, zig te verzekeren, of 'c het Kasje

van 't Kryftallyn zy, 't welk, in de Staar, het

nog doorfchynend Kryftallyn onnut maakt, en of

't dat gene is , waar in de witagtige blaauwe of

Parelkleur, die men in deczc Kwaal waarneemt,

haare Zitplaats heeft; zou het genoeg zyn, het

geftaarde Kryftallyn-Kasje los te maaken van op

het Kryftallyn , en 't zelve weg te haaien , laa-

iende niettemin het Kryftallyn in 't Oog blyven.

't Is
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't Is klaar, dat , zo men , in 't weghaalen van het

Kasje , tevens de Kleur van de Gicaraól weg-

neemt , en de Patiënt het Licht vervolgens ziet,

men wel gegronde redenen zal hebben om te den-

ken , dat de Kleur van de Catarad in dit Kasje

plaats heeft, en dat door hetzelve het nog door-

fchynende Kryftallyn nutteloos wordt gemaakt.

Deeze bewerking, ftaa ik toe, is teer, nogthans

zullen wy ftraks zien , dat dezelve niet ondoen-

lyk zy: maar vooraf zullen wy onderzoeken, of

men, op het geftreeken Kryftallyn, volgens de

oude Manier, de overblyfzels van het Kasje niet

zou kunnen vinden. Het is niet minder zeker,

dat, indien men, op een dus neergedrukt Kiy'

flallyn een Vlies of de overblyfzelen van een Vlies

ontdekt, met de zelfde Kleur gekleurd zynde als

de Cataraét, en dat niettemin het Kryftallyn nog

doorfchynende en geel zy ; het dit Vlies moet

zyn, 't welk hetzelve van zyne doorfchynend-

heid heeft beroofd , en dat daar in de Kleur van

de Cataraét haare zitplaats heeft. Zulks , nu

,

vinden wy in het gene Monfr. Antoine noemt

de Vergezelzelen van de Catarad:, en daar hy
aldus van fpreekt.

Hy geeft, naamelyk, pag. 107 enz. van zyn

uitmuntend Werk , berigt van de Ontleeding van

twee Oogen , welker Staaren door hem j onge-

vaar een Vierendeel Jaars geleeden, geftreeken

waren, en zegt. „ Het Kryftallyn onderzoe-

„ kende, befpeurdeik, dat hetzelve bedekt wa-
: IX. Deel. „re
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„ re met tweederley foort van zelfftandigheden

;

„ waar van de eerjie^ dte ztg voordeedt^ Parelkleur

5, uas ^ zeer buigzaam en geduee; omnngende on"

„ egaal het KryJIa/fyn , en Vr met aanraakende datt

„ 0^ een'jge flaatjen. Dezelve geleek taamelylc

naar Sneeu v.' vlokken , of naar ttukjes Gom , half

in Water gefmoken , en, op de wyze van aan-

„ hangzels, rondom eenige Lighaamen aange-

hegt. Ik zal j in 'c vervolg van die Werk,
deeze eerliezelfftandigheid Vergezelzels noemen

van de Catara6l : om dat men zulk Joon van bj"

ii
^'^^gzels altoos, meer of min ^ ontmoet m de waard

5, Caiarucien , wanneer dezehen geconfirmeerd ofryf

„ zyn (*).

Niets komt met myne Proeven en W"aarnee-

niirigen beter overeen, dan het gene deeze Au-

theur ondervonden heeft. Men ziet i. Dat zy-

ne Kryftallynen geel en doorfchynende waren ,

gelyk die van myne Proeven: i. Dat zy onegaal

bedekt waren met witte Vlokjes van Parelkleur,

dat is te zeggen, die de zelfde Kleur hadden als

de Cataract : 3. Dat deeze Vlokjes, aan het Kry-

ftallyn kleevende , de zelfden waren als de ge-

ren , die mgn in 't Oog na de uithaalmge van ^i

Kryftallyn waarneemt; aangezien, het Kryftallyti

weini;^ neergedrukt zynde , Monfr. Antoine
dezelven door den Oogappel waarnam; 4 Dat zy

al-

() [Tot bekorting zal ik hier niet meer van het aan-

gehaalde uit dat Werk van 'den beroemden Antoinje
Mm-
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altoos voorkomen in de waare Cacaraél , wanneer

dezelve geconfirmeerd of ryp is: 5. Dac deeze

Vlokjes Vezelagtig en Veerkragtig waren.

De Praktyk ftelt ons fomtyds Kryftallyneti

voor, die niet uitgehaald kunnen worden , zonder

het Kasje mee een fcherpfnyd'end Werktuig te

openen , als wanneer men het zig ziet verdeelen

en op zyde trekken: fonnvylen is in 'c geheel

geene openfhyding van hec Kasje noodig, dewyl

het Krylhllyn, na dat de opening in het Hoorn-

vlies gemaakt is, op de minde, ja byna zonder

eenige drukking uitfpringt. Ik heb bevonden, dac

'er Gevallen zyn, waar in het Kryftallyn ondoor-

fchynend is, en daar men geen Kasje vindt : al-

leenlyk wordt men, op de voorfte Oppervlakte,

eenige witte , Veerkragtige Vezelagtigheid ge-

waar, met het eene end vaft zittende aan 'c Kry-
ftallyn, met het andere end los in 't Oogzweeven-
de. In deeze Gevallen blykt, dat het Kasje van

een gefcheurd moet zyn, en de aankleeving van

deszelfs overgebleevene Vezelen bewyzen, naar

myn oordeel, genoegzaam, dat hetzelve vernield

zy door een Ontfceeking. De Reden beveftigc

zulks volkomen. Wy weeten, naamelyk, dac

in het Dierlyk Lighaam zodanige Deelen , die

natuurlyk afgezonderd waren , zig niet te famen

voe-

Maitrk Jean bybrengen. Men kan het overige al-

daar nazien.]

IX. D£i:l.
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Yoegen , dan door een Inflammatie of de Gevol-

gen van eene Suppuratie.

Wy befluiten dan, dat de Vergezelzelen van

Monfr. Antoine, hebbende de Kleur van de

Cataraél, niets nnders zyn , dan de overblyfze-

len van het vernielde Kasje. Laat ons nu doen

zien, dat door het Kasje van 't Kryftallyn uit

het Oog te haaien , tevens de Verduiftering van

't Gezigt weggenomen wordt.

Zonderlinge Operatie, in toelke het voorfie

Vliesje van V Kryjiallyn uit het Oog gehaald

zynde 3 de Staar verdween , zonder weg-

tieeming van '/ Kryjhllyn.

De Heeren Martinet en Bordenave
woonden , den 23 December laatftleeden , eene Ope-

ratie op de Cataract by, welke ik deed aan een

Vrouw sperfoon, Ai?/ö« genaamd. Voor de Ope-

ratie vertoonde zig de Cataraót bleek blaauw en

witagtig, zynde beweven met veele Vezelagti-

ge Streepen. Ik had zo dra het Hoornvlies niet

doorgefneedenjof, onmiddclyk op de uitftorting

van het Waterige Vogt , zag ik duidelyk , agter

den Oogbol , een klein witagtig Gordyn , flaau-

welyk blaauw gewolkt. Myn belemmering was,

dit Gordyn te vatten en geheel uit te haaien uit

het Oog, zonder het Kryftallyn mede te nee-

men, noch het Ligdmentim en de Procejfus Ci-

i'iares
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iiares te doen brceken. Ik begreep toen de nood-

zaaklykheid , van Tangetjes te hebben die fyn ge-

noeg waren , om aldaar ingebragt te worden ; by
gebrek van bekwaame moeit ik my bedienen van

onze gewoone Schuiftangetjes ; en op dat het

Kryftallyn , welk ik begeerde op zyne plaats te

jaaten , zo min als 't vallen kon van zyn ftel mogt
raaken , fneed ik met een Schaartje de flaauwe

verbindfelen af, welken dit Vlies daar mede hadt.

Evenwel volgde het Kryftallyn een weinig, maar
in het weghaalen van het Vliesje zag ik de Kleur
van de Cataraél verdwynen , en het was voor my
een zeer aangenaame Vertooning , den Oogappel
helder en den bodem des Oogs gezuiverd te zieii

van alle Verfchynzelen van de Staar.

Thans zal niemand kunnen loochenen, dat dit

het Kasje of voorfte Vlies van 't Kryftallyn wa-
re, alzo dit VUes van op het Kryftallyn zelf afgc-

fcheiden werdt.

Geen meer reden is 'er om te ontkennen, dat

in dit Vlies de Kleur, of ten minfte de Verfchyn-
zelen vati de Kleur der Cataraét haare zitplaats

hebben j alzo, toen dit Vlies weggenomen was,
de Kleur van de Cataraét tevens geheel was ver-

dweenen. Evenwel hadt het Vlies, dat ik uit-

haalde ^ niet meer die flaauwe wolking van bleek

blaauw, welke ik 'er , in 't Oog, aan waarge-
nomen had ; in de open Lugt was het alleenlyk

wit, Vezelagtig, dik en Spongieus^ hebbende
aan zynen omtrek kleine gebroken Vezelen, die
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men voor afgefcheiden Vezelen van het agcerfte

Vlies zou hebben kunnen reemen (*),

lic beken, dac,fchoon deeze üperacie my geea

plaats meer overliet om te twytclcn, of het was

het Kasje van 't Kryftallyn , daar de Kleur van

de Cataraét in huisveltie, en die het Kryftallyn,

nog doorfchynende zynde , zyn gebruik beneemt

;

ik niettemin zeer verwonderd ware, in dit Vlies

niet meer eenige de rainfte kleuring te vinden van

blaauw, welke hetzelve in 't Oog hadt: maar de-

belemmering, in welke ik gebragt was door dit

Verl'chynzel, werdt weggenomen door een zeer

eenvoudige Proelneeming, die hier volgt.

Ik verbeeldde my , dat de terugkaatzinge der

Kleur van het Druivenvlies (Uvea') op het Kry-

ftallyn- Kasje eenig deel had kunnen hebben aan de

Kleur, waar mede dit Vlies in het Oog wlis aan^-

gedaan. Op deeze giÜing werdt door my een

Konft-Oog geformeerd. Ik hing dit Vliesje aan

't end van een Draad op, en deed hetzelve in een

Ampleije van zeer dun Glas, dat een Duim dik

•was en vol met Wyngeeft. Aan een der wan-

den van dit Flefchje hechtte ik een lapje helder

bruin Laken , om de Kleur van het Glasagtige

Vogt en 't Kryftall3^n raar te bootzen, en aan

de andere zyde een Kaarceblaadje, dac met Inkt

zwart

(*) Dit Vliesje, 't welk week, wit, dik en Spongieils

was, in Spiritus gedaan zynde, wieidt Hoornagtig envaa

vaftheid als Paikeraent*
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zwart gemaakt was en met een klein gaatje door-

boord , om den Oogappel en het Druivenvlies te

verbeelden. Myn Oog aan het gaatje van de Kaart

voegende j wierd ik gewaar, dat dit Vliesje de

zelfde Kleuren vertoonde, welken het, nog op

zyne plaats zynde, hadc gehad. Ik oordeelde my
dan geregdgd om te denken , dat de blaauwe

Kleur van deeze Cataraél een Kleur was j van het

Druivenvlies terug gekaatft , en famengevoegd

met de witte Kleur van het verdikte Kasje van 'c

Kry ftallyn.

Aangezien men , in de Scheidkunde , over-

tuigd is, de natuur te kennen van een Mengfel,'

wanneer men zo ver komen kan, van, door men-

ging van bekende Zelfltandigheden , 'er een der-

gelyk te maaken : zou men dus ook niet , in de

Heelkunde, onderftellen mogen, dat de Kwaal

van ons gekend werd , wanneer wy , door onze

Bewerkingen , de zelfde Vertooningen komert

voort te brengen?

Het laatftgemelde Vrouwsperfoon , die nietf

zag toen zy dit Vliesje in haar Ooghadt, wierdt

den zesden, zevendfen en agtften Dag, na de

Operatie , een fterk Licht gewaar ; zy belpeurde

de Schaduw der Vingeren , en 'er is geen reden

om te twyfelen , of haar Gezigt , dat in 't ver-

volg verminderde, zou volmaakter zyn geweeft^

indien het Kryftallyn van vooren niet door fny-

dinggekwetft, en ongelyk geworden ware door

de affcheiding van het Kasje. Maar, fchoon dit

IX. Deei, Cc Ge-
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Gezigt niet gebleeven ware daa in die trap van

volmaaktheid, zou men doch altoos reden heb-

ben om te zoggen , dat het belctzel van te Zien

geen plaats had in het Kryftallyn ; aangemerkt

de Patiënt zag , na dat men haar het Kasje weg-

genomen hadt, 't welk zy voorheen niet deedt.

Ik had uit het Oog gehaald het voorfte Vliesje

van 't Kryftallyn ; 't was genoegzaam dit gedeel-

te van het Kasje weg te neemen, om de Kleur

van de Cataraél te doen verdwynen. Schoon het

Kryftallyn in het Oog bleef, zag de Lyderes niet-

temin , verfcheide Dagen lang , een fterk Licht

,

en wy hebben aan het Vliesje de zelfde Vertoo-

ningen gegeven , die het in 't Oog hadt. Wy
zyn dan geregtigd om te befluiten , dat het 't

Kryftallyn- Kasje zy, 't welke het Kryftallyn,

tei wyl het nog doorfchyncndc is , nutteloos maakt,

en dat in dit Vliesje de witagtig blaauwe Kleur,

welke men in geftaarde Oogen waarneemt, haa-

rc zitplaats heeft.

Dit kan verder bevveezen worden door vcr-

fcheide Waarneemingen, uit Autheuren van de

grootfte agting ontleend , in welken men insge-

ïyks het Kasje van 't Kryftallyn veranderd heeft

bevonden.

„ Behalve de Voorbeelden van de Heercn

„ MoRAND en DE LA Peyronie, die het

;, Kasje van 't Kryftallyn ondoorfchynend von-

„ den, brengt de Heer Ten on ook het Geval

5, by van Santorini, die het Kryftallyn ge-

heel>j
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$j heel helder en het omringende Vlies duifter

j, waarnam , en hy betrekt daar toe de meefte

i, Waarneemingen van Vliezen in 't Oog, wel-

j, ken 'er na het berugte Gefchil tuirdien W"ool-

„ HOüSE en Heister gevonden zyn: inzon-

j, derheid grondt hy zig op de Ovcrblyfzelen van

i, dat Vlies, die de voorgemelde Vlokjes of Ver-

i, gezelzelen van Monfr. Antoine Maitre'

j, Jean uitmaaken. Verder overgaande tot de

j, Bewyzen uit eenige Toevallen, die na de ge-

i, lukkjge Opcraticn van de Staar gevolgd zyn,'

i, brengt hy het volgende Voorbeeld by". ^,

Zekere Vrouw van zeven-en-zeventig Jaa-

ten, genaamd G;/<7/j«w5, raakte het Gezigt kwyt
van haar regeer Oog, nu negen Jaaren geleeden

,

door een Staar. De Heer Hilmer verrigtte aan

haarj voor vier of vyf Jaaren, de Operatie : zy

kreeg haar Gezigt weer, en zag volmaakt, drie

Jaaren lang ; doch , na verloop van dien tyd , zag

zy zo goed niet, en haar Gezigt verminderde al-

lengs wederom , van dag tot dag , zonder dac

eenig kennelyk Toeval gelegenheid daar toe ge-

geven hadt , zo veel men kon befpeuren. Te-

genwoordig ontdekt men in haar Oog, agter dea

Appel, die heweeglyk is, een witagtig blaauwe

Cataractj zynde een weinig ingedrukt, doch an-

ders van de gewoone gedaante;- uitgenomen, dat

de witheid niet volmaakt rond zy, maar dat de-

zelve -aan den omtrek nog eenige flaauwelyk door-

IX. Deel. Cc 2 fchy-
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fchynende Stippen heeft , door welken zy geen

eenoeg Licht krygt om zig zelf te geleiden.

j, De Bewyzen, welken de Heer Ten on uit

„ het inzien van gcftaarde Oogen, voordeOpe-

„ ratio 5 bybrengt, zyn te uitvoerig, om hier

„ plaats te vinden. Allcenlyk zullen wy aan-

„ merken , dat hy ook Staaren meent ontdekt te

„ hebben , die in een Verdiüllering van het ag-

„ terfte Vliesje of Kasje van het Kryftallyn be-

j, ftaan, doch dcezcn zyn zeer zeldzaam., In

j, zcltig geftaardc Oogen, door hem met veel op-

„ Icitcndheid geduurcnde de Maand j^^w/^ry on-

^, dcrzogt , vondt hy 'er negcn-en-vyftig, in

„ welken de Cataraól zeer oppervlakkig wasj

„ en maar een enkel, daar zy diep zat, zynde

„ zeer verfchillende van de anderen in Vcrtoo-

„ ning , naameiyk aan den omtrek vuil wit , en

j, flaauw geel gekleurd in 't midden. Hier uit

„ blykt, dat, door deczen Heelmeefier, waar-

„ lyk, veel moeite tot dit onderzoek is aange-

„ wend". Zie hier de Gevolgen, welken hy

trekt uit zyn Vertoog.

I. Men zal de natuur van de Staar of Catar&6l

beter kennen.

1. Men zal onderrigt zyn , dat in dezelve het

Kryflallyn dikwils doorfchyucnde is, 't welk ik,

-4:egen het gemeen Gevoelen , heb betoogd.

3. Dat men dikwils aan de veranderingen van

het Kasje toe moet fchryven, het gene men toe-

fchreef
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fchreef aan de verduifterdheid van 't Kryftallyn

zelf.

4. Dat het veranderde Kasje het gene is^ welk

aan het doorfchynende Kryftallyn de Vercoonin-

gen geeft, die hetzelve maakt in een geftaard

Oog , en dat , bovendien , het Kryftallyn in 'c

üüg van de zelfde Kleur is , als daar buiten , in

de vrye Lugt,

5. Dat de witte Kleur de eigen Kleur zy van

bet aangeftoken Kasje, en de blaauwe Kleur al-

leenlyk van het Druivenvlies terug gekaatft-.

6. Dat zo wel het Kryftallyn verduifterd zyn-

de, als wanneer hetzelvo.dporfchynend Js , het

Kasje de oorzaak zy van de Parellcleur, die men

daar in waarneemt , en dat het dus , in beide Ge-

vallen , kwaalyk gcfteld zy.

7. Dat fomtyds dit Kasje, nog geheel zynde,

bekleed is met de Kleur van dcCataraél, en dat,

op andere lyden , hetzelve bykans de zelfde Kleur

heeft, fchoon tot Lappen van een gefcheurd zyn-

de, die aan het Kryftallyn of aan het Druiven-

vlies zyn gehecht.

8. Dat het deeze twee verfchillende ftaaten

zyn , die de Snyding, welken men zig voorftelt

aan dit Kasje te doen volgens de nieuwe Manier,

noodig of onnut maaken en den uitgang van het

Kryftallyn meer of minder geraalskelyk:.

9. Dat de goede uitflag van de oude Manier,

zo wei als van de nieuwe, niet alleen gegrond

?;y op de neerdrukking en uithaaling van 't Kry-

IX. Deel. Cc 3 ftal-
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ftallyn , maar dat die bovendien afhange van de

vernieling van het Kasje , en dat men dit , in dq

oude Manier, dikwils gedaan heeft zonder het te

weeten.

10. Dat deverrieling van het Kasje het valfch

denkbeeld van een Kaasagtige Staar heeft ter baan

gebragt.

11. Dat de verandering van het Kasje mislei^

den kan, onder de voorkoming van een weder

opgefteegen Cataraót.

12. Dat de Lappen van het Kasjc^ in 't Oog

gebleeven zynde, beletten volmaaktelyk te zien.

13. Dat cenige Toevallen, aan het Kasje ge-

beurd na eene Operatie . die met een goeden uit-

flag was in 't werk gellcld, den Patiënt ook van

't Licht bcrooven.

14. Dat 'er Gevallen zyn, in welken de Ope-

ratie, fchoon wel gedaan zynde , vrugteloos moep

. uitvallen ^ en dat , bygevolg , het gebrek van een

goeden uitflag , in zulke Omftandigheden , niet

als de Fout van den Operateur kan worden aange-

merkt.

15. Met deeze Kundigheden kan men reden

geeven van de diepte, de foort en de Kleur van

zekere Cataraótcn.

16. De Kundigheden j eindelyk, die men uit

dit Vertoog erlangt , zouden aanleiden om te

denken, dat het genoeg ware tot wedergeeving

van 't Gezigt, in alle Gevallen, daar het Kryftal^

3ya doorfchynend is, hetzelve van zyn Kasje te

be-
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berooven : maar de moeielykbcid om te weeten,

of het Kryftjillyn duifter dan doorfchynende zy,

in een Catarad van het Viiesje, dat het voorlle

gedeelte van 't Kasjc uitmaakt, en die men ont-

n-ioeten zou in liet vernicjcn van die Kasjc, zon-

der het Kryfiallyn te beichadigen of van zyn ftel

te helpen-, dac meer is, de vreeze dat hetzelve,

van zyne Vliezen ontbloot zynde, ook berooid

Züu zyn van Voedzcl en zyne doorfchynendheid

verliezen: dit alles, zeg ik, moet ons verplig-

ten, om ons altoos zodanig te gedraagen, als of

het Kryftallyn ondoorfchynend ware, en ons

voorzigtig doen zyn in het vernielen van dit Kas-

ie. Hier van zal ik fpreeken in een Vertoog, dat

tot Onderwerp zal hebben cenige oplettendheden,

die men moet gebruiken in het verrigten van de

Operatie op de Cataraa, volgens de nieuwe Ma-

nier.
H.

IX. Deel. Cc 4
VER-
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(iej die leert, hoe dezelve te.bewaaren en te

Jierftellen zy, by de Stervelingen onder de Wee-
tenfchappen van den eerften rang gefchat, en met

alle vlyt geoefend worden. Deeze Weetenfchap,

nu, ruft, naar men zegt, op twee Voeten , waar

van de ecne de Pathologia is , die Kennis geeft

van de Ziekten, de ander de Thsrapeuüca ^ wel-

ke bekwaame Geneesmiddelen aanwyft. Beide

deeze Zuilen der Geneeskonft zyn den Geneesheer

even noodig. Want even als een Uurwerk ^ dat

gebroken of van zyn ftel geraakt is, niet weder

te regt gebragt kan worden , zonder dat het ge-

brek gekend en bekwaame Werktuigen tot her-

ftelling in gebruik gebragt zyn ; dus wordt ook

de Ziekte niet weggenomen , ten zy derzelver

natuur eerft wel begreepen en dan dienftige Ge-
neesmiddelen voorgefchreeven worden. Deezc
deelen , nu , der Geneeskonft hebben , op ver-

fchillende tyden, verfcheiderley noodlot onder-

gaan. De Ouden hebben , naar de verlichting

van hunnen Leeftyd, de Kcnnifle van beiden be-

yorderd en zig zo wel op de onderfchciding van

de Enkelde Geneesmiddelen, als op de Teken- en

Voorzegkunde toegelegd. Na de herftelJing der

Weetenfchappen j egter, alle foorten van Ge-
leerdheid in een helderer Licht gefteld zynde^ is

inzonderheid dat gedeelte, welk den Gezonden
en Ziekelyken ftaa't van den Menfch befchryft,

door de uirgebreidfte Studie en uitmuntende

naauwkeurigheid van deOncleedkundigen en zul-

IX. Deel. Cc 5 ken,
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ken, die de Huishouding des Lighaaras door de

"Werktuigkunde verklaaren, by.na toe den hüüg>

fien top van volmaaktheid gefteegen; terwyl dat

gedeelte, daarentegen, 't welke van de kragten

der Geneesmiddelen handelt , door ik weet niet

welk ongelukkig noodlot veronagtzaamd zynde

,

ten minfte lang als in de Geboorte is bly ven llee-

ken. Dus hebben onze meefte Winkel-Planten

alleen haare agiing, door de aanpryzing der oude

Grieken en Arabieren , waar van wel, dikwils

^oor een vooroordeel van de Kragten misleid, de

Hedendaagfchen hunne uitgebreide Voorfchriiten

van Geneesmiddelen hebben famengelteld , doch

veelal, zo ik oordeel, meer tot nadeel en fchan-

de, dan tot voordeel en fteunzel der Geneeskun-

de. De Oorzaak, nu, dat, zo veele Ecuwen

lang , dit vordcrlykc deel der Geneeskonft agter

den bank gelegen heeft, fcliynt my toe voornaa-

melyk te zyn, dat de Genecsheeren niet zo veel,

als 'c betaamelyk of behoovlyk was, in de Kruid-

kunde ervaren waren. Hier kan men ook by-

voegcn die Grondftellingen , al te veel onder de

Geneeskundigen verbreid gewecft, dat de Beoe-

fenaars van die heilzaame Weetenfchap zig vlytig

behoorden te wagten voor de Vergiftige Midde-

len , en dezelven geheel verbannen uit de Apo-

theek. Maar den Voörfcanderen van dit valfch

Gevoelen is onbekend , C^elyk de Hoog Ed. Heer

Preses in zyne Maler. MeJkfi, welke hy in 't

Jaar 1749 uitgaf, Rcg. 16 en 17 heeft gezegd,)

dat
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^at onder de Vergiften de grootfee Geneesmid-

jdelcn fclnülcn , en dat zy van de Geneesmidde-

len alkenlyk in de hoeveelheid van Dojïs verfchil-

}en. >Hier van is^ immers, de bytende Sublimaat

een allervermaaïdft bewys en Voorbeeld, als door

welke , hoewel een der allerfcerkfte Vergiften,

de hardnekkigfte en anders dik wils ongcneeslykc

Ziekten veilig worden overwonnen.

Maar 'thans, nadat de allergunftige Eeuw voor

de Natuurlyke Hiftorie , en inzonderheid voor

de Kruidkunde, is verfcheencn; dewyl men de-

zelve in een Syftematifche orde heeft gebragt; is

het onderzoek der Geneesmiddelen ook meer eri

meer begonnen beoefend te worden. De Wee-
ner Geneesheeren , by voorbeeld , hebben in on^

zen Leeftyd, op het voetfpoor vanden doorlug-

tigen Heer Baron van Swieten, Geneesmid-

delen beproefd en in trein gebragt , die te vooren

\\\ weinig agting waren , naamelyk de bovenge-

melde Mercuriiis Sublimatus , de Lythrmn , Uva

Urji^ de Cicuta en meer. Om niet te zwygen

van de Geneesmiddelen, die ons, geduurende

een Eeuw, uit Amerika zyn toegebragt, in veel-

heid en in deugd uitmuntende; waar onder, om
eenige Voorbeelden by te brengen , het, genoeg

zal zyn gewag te maaken vnn de Kina Kina, hst

Pokhout, Saifaphras , Contrajerva, Ifecaeuanha

,

jfa/appa. Paretra hrava , Sarjctpartll ^ Tacamahak,

Bandjes , Baljcm Copayva en Tolu. De Kina Ki-

na alleen j voorwaar, is van zo veel belang, dat

ÏX. Deel. vee-
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veelen der Patiënten , welker behandeling aan de

Gcneesheeren wordt opgedragen , indien men die

Juweel niet hadt , clendig derven zouden moe-

ten, of ten minfte lang gcpynigd worden. Niets,

naamclyk , is 'er beter dan dezelve tegen de Af-

gaande Koortfen, niets nutter in vccle Ziekten,

die uit flapheid en Zuur fpruiten ; 't welk daar

uit te meer blykt, hoe naauw keuriger wy letten

op het menigvuldig gebruik , dat in de Voorfchrif-

ten daar van gemaakt wordt niet alleen, maar ook

op de verbaazende veelheid van deezen ICoorts-

baft , die jaarlyks uit Chili cn^Feru uitgevoerd

wordt j en waar van zekerlyk de Spaanfche Kroon

ten minde zo veel voordeel trekt, a!s ooit uit de

rykfte Zilvermynen van dat Wereldsdeel. Ik kan

my derhalve niet genoeg verwonderen, waarom

de Gcneesheeren der Zjidelyke deelen van Eut

ropa geen een Boompje van zo veel naam in hun-

ne Landftreek hebben doen invoeren enaankwee-

ken ; alwaar het egter gemakkelyk zou groeijen,

als een Geweft zynde, waar de Natuur^ volgens

de Woorden van den Digter, ieJereen gelegenheid

geeft om gelukkig te zyn , indien men üegts gebruik

toeet te maaken van haare Gaavsn.

Maar, terwyl ik van de Kina hier gewag

maak, als waarlyk een Geneesmiddel zynde, \
welk onder de Enkelden de eerfte plaats verdient,

heb ik tevens op *t Oog, den goedgunftigen Lee-

zer op te wekken , om een ander Geneesmiddel

te befchouwen, het welke, myns oordeels, de

Pe-
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Peruviaanfche Bad ver overtreft. Eer dat ik,

evenwel, de Befchryving daar van en de Krag-

ten voorftelle, zal het my betaamen, met een

kort Woord te betuigen , dat den Wel Edelen

Heer Ka REL Dahlb"£rg, Opper-Veldmarfchalk

van de Krygsmagt, beroemd wegens zyne dap-

perheden , de hoogfte dank te zeggen zy, alzo

door zyne geduurige vlyt en benaarltiging om het

Algemeene welzyn te bevorderen , dit nieuwe

Geneesmiddel ons bekend geworden , en door zyn

toedoen tevens hetzelve uit Weftindie tot ons

overgebragt is.

2. Suriname^ een Wingeweft van Amerika,

dat omtrent op den zesden Graad Noorder Even-

aars Breedte legt, en onder de Bezittingen der

Nederlanderen behoort, is een zeer vermaakely-

ke Landftrcek, wegens de menigvuldige teeling

van KofFyboomen en andere Plantgewaffen taa,-

melyk bekend ; doch zeer vogtig van Grond*

Zulke Plaatfen zyn voor de Gezondheid zeer na-

deelig, waar van ons de Vereenigde Provinciën

der Nederlanden , in Europa , genoegzaame bly-

ken geeven. In de Indien, nu, doet zulk een

Woonplaats te meer nadeel , om dat de branden-

de Hitte van de Zon daar meer Verrotting maakt,

waar uit veel Stank en fchadeiyke Dampen , die

door de geopende Zweetgaatjes desLighaams lig-

telyk ingetrokken en opgeflurpt worden, lieeken-

de dus fchroomelyke Koortfen aan. Byna alle

Reisbefchryvingen , inderdaad
,
getuigen , dat Su-

IX. Deel. ji-
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riname aan dit Ongemak voornaamelyk onderhe-

vig is, zo dat naauwlyks het derde deel van de

Vreemdelingen, die 'er komen, behouden terug

keert , maar derft aan de Landziekten , die aldaar

regeeren ; gelyk Remitteercnde Koortfen , te

"Vveeten de Ampbemerwa^ Tntaus, Tetartophya ^

Hemitritiea en HeSjca. En; hoewel de Ingezete-

nen, nu federt een geruimen tyd , zo door het

afhakken van de Bofichen, om den Wind door

het Land te doen fpeclen, als ook door het Wa-
ter af te leiden en bekwaame Geneesmiddelen uit

te denken , zig met alle raagt hebben toegelegd,

om dit verderflyke kwaad te verhoeden; was 'er

egter naauwlyks iets mede gevorderd, voor dat

zekere ongeagte Neger -Slaaf, genaamd Qnajji^

zeker Middel uitvond, daar hy tegen de kv/aad-

aartige Koortfen van zyne Mede Slaaven met zo

veel vrugt begon gebruik van te maaken, dat de

Heerfchappen zelfgedwongen waren zyne hulp te

begeeren. Immers, het was 'er zeer ver van daan,

dat hy dit Middel zou hebben willen ontdekken:

want hy tragtte het als een allerdierbaarft Geheim

te verbergen, en het zou miffchien nog wel ver-

borgen zyn geweeft, ten ware de gemelde Wel
Edele Heer Karel Dahlberg, deswegens

veel agting waardig by 't Algemeen, zig zo diep

in Eerbied en Vriendfehap had weeten in te wik-

kelen by gedagten Qi^^ffii
diestyds de Slaaf van

zyne Schoonmoeder , dat deeze hem niet alleen

edelmoediglyk hcc Geneesmiddel aanbood j maar

^elfs
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zelfs den Boom wees^van wiens Wortel het ge-

nomen was; zynde dezelve om Suriname taame-

lyk gemeen, doch daar buiten zeer zeldzaam*

Eindclyk , door bezorging van dien Heer , het

Geheim der Quaüie in handen van den Hoog Ede*

len Heer Linn «us gekomen zynde, die ons daar

van de Hoedanigheden , de Kragtcn en 'c Ge-

bruik , onlangs , in de openbaare LefTen de MatS".

TiaMedka^ verklaard heelt, heeft my zulk een

Luft bevangen om hetzelve aan de Geleerde We«»
reld mede te deelen, dat ik ray niet heb kunnen

intoomen, of ik moell verzoeken hetzelve uit te

inogen kiezen tot een Onderwerp van myne open-

baare Invvydings-DiiTertatie; hopende dus dienft

te doen aan het Menfchelyk Geflagtc, en te ver-

goeden door de nuttigheid myner Redenen, het

gene aan de fraaiheid van Scyl, in het fchryven,

ontbreeken moge.

3. QuAssiE-HouT (^Quafjla Lignim') is de

naam, dien de Hoog Edele Heer Pr^.ses aan

dit nieuwe Geneesmiddel heeft gegeven : doch

welke foort van Boomen het van afkomftig ware,

is zeer moeiclyk te ontdekken geweeft. De Heer
RoLANDER, die, voor eenige Jaaren , van Su-

riname t'huis kwam , en de uitmuntende kragteri

van dit Middel niet genoeg weet te roemen, heeft

gemeend dat het de Wortel ware van 't Zjo-^.

fhylhim apuans ^ daar de Befchryving van gege-

ven is \n Spec. P/amar. Ed. H. pag. 552. Doch
de voorgenoemde Wel. Edele Heer Daülberg

IX. Deel. heeft
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heeft ons deszelfs waare Geflagt geopenbaard , als

deezen Boom niet alleen in zynTuin te Suriname

overvloedig gezaaid hebbende, maar dat hy ook^

thans een Jaar geleeden, van Suriname in 't Va-

derland terug gekomen , uit Liefhebbery een tros

van deszelfs Bloemen , als ook de Vrugten en Bla-

den, elk afzonderlyk, met zig, in Brandewyii

bewaard , heeft mede gebragt , uit welker be-

fchouwing dan de volgende Befchryving is opge-

maakt.

Q U A S S I A.

De Kelk (JCal'jx) een vyfbladerig Bloembekleed-

zel , dat zeer kort is , Uit ovaöle Bladertjes , die

blyven, beftaande.

De Bloem ^Corolla') heeft vyf Lancetvormige,

langwerpige, ongedeelde, cgaale Blaadjes. Hec
Honigdopje (^Ned:armn) beftaat uit vyf ovaa-

le, Hairige,Schubbetjes, die aan het inwaardfe

gedeelte van den voet der Stofvczelen gehegc

zyn.

De Stofvezelen (StamïHa^ zyn tien draadvor-

mige , egaale Haairtjes , van langte als de

Bloemkrans. De Stofkoopjes (Antherce) lang-

v/erpig, cplesigende.

De. Stamper {Pijlühini) beflaat uit een Vleezig,

rond verheven KüSje , breeder dan het Vrugt-

beginzel, 't welk ovaal is, nit vyf famergeftcid.

De Styl is draadvormig, van langte als de Stof-

vezelen.

De Za A DH uis j E s (^Pericarpia) zyn vyf in getal

,

bezyden en van elkander af geplaacft, in een
Vleezig Cirkelrond Kasje ingeplant, ovaal.

Homp, tvs/'cekleppig.

Dé
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De Z h A D Ki^ (Semina) enkel en Klootrond*
De S T E a L E N (CauUs^ Spilrond , Booraagtig , Afch-

graauw; met yle en oiet veel verdeelde Tak-
ken ; de üicerfte 1'akjes groen, befprengd met
ontaftelyke witte ftippen.

De Bladeren (Folia) gevind, beurtlings gc-
plaacft, gedeeld, wyd uitgefpreid: mecgeraee-
ne Steekjes van een Span lang , wederzyds ge-
rant^ met een breedagtig Vlies, dat aan dea
oorl^rong der Bladeren famengetrokken is , uic-

loopende in een zagce, Elsvormige , verflen-

féade, Hairige punt. De Bladertjes aan de ge-
meene Rib der Bladen zyn drie of vier paaren,
ongedeeld , zelden net tegen elkander over,
Lancetvormig ovaal, gefpitll, onverdeeld, ef-

fen en glad, een weinigje geaderd, breed, 's

nagts niet fluitende, aan de Ziertjes der Oran-
jeboomen (^Cocci Hefperidtim) , in onze Winter-
huizen , zeer onderhevig; voor de uitfpreiding

dubbeld gevouwen ; een Vinger lang ,* twee
Duimen breed,- Vliezig en niet ftyf; dikwils
de gantfche Herfft, evenwel niet het geheele
Jaar overblyvende, bly-groen van Kleur.

De Steünzels {Fulcra). De Boom heeft geen
Klaauwieren noch Doornen. De Troffen zya
enkeld aan het end der Takken, met beurtling-
fe , lynregte , omgeboogen Klaauwtjes. De
Bloemen hebben de grootte byna en gedaant»
van die van 't Eflchenkruid C^raxinella).

Uit deeze Kenmerken is volkomen bilykbaar,

dat onze Quajjïa naaft overeenftemme met het Zy-
gophyllim^ 't welk ook Honigfchubbetjes heeft

aan den voet der Stofvezelen ; doch dat die bei-

de Boomcn niet van een zelfde Geflagt zyn , toonc

JX. DüEL. Dd ons
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ons genoegzaam de Vrugt , die in de Q»'^Jjla, op

de wyze der Ochne^ aan het zelfde Vleezig Kasje

vyf van elkander af geplaatfte enkele Zaadhuisjes,

daar in het Zygofhylhim het Zaadhuisje vyf hok-

ji;s heeft en dus vecle Zaaden bevat. Hierom

verfchilt het Gellagt der Ql^aJJia byna in de zelf-

de graad van het Zygophyllum , als het Effchen-

kruid van de Wynruit.

Quajjia amara (bittere Quaffie) Spec. Plant. II.

V' 553* ^^ ^^ eenige waare Naam , dien ik vind

aan deeze Plant te zyn gegeven.

De Amerikaanfche Nooteboom, met gewiekte

in tweeën verdeelde Bladen QNux Americana

^

folïiz alat'is hijidis ^ Co mm. Hort. Ampel. I. p.

183. T. 94.) is een jonge Boom, welke, hoewel

niet genoeg volvvaffen zynde , den onzen zeer

gelykt. Ik weet wel, dat de Heer Brown en

anderen deeze Afbcclding van Commklyn voor

den Melicocca houden * doch het is waarfchynlyk,

dat dezelve eerder by de QiiajJJa te voegen zy

-en miffchien in geenen deele daar van verfchille.

Verder heb ik geen andere Synonyma van dit

J'lantgewas kunnen vinden.

Wat den Quaffie-Boom aangaat , dezelve heeft,

veele Jaaren herwaards, in onze Akademie-Tuin

«wel getierd en is opgegroeid tot de hoogte van

agt Voeten : maar, dewyl hy hier nooit Bloemen

heeft voortgebragt , hadt men hem altoos voor

een Ibort van Safindus^ daar hy in uitwendige Ge-

ïlake veel naar gelykt, aangezien, tot dat, ein-

de-
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dèlyki de Hoog Edele Heer PRa;sES de boven.

gedagte Bladeren j in het Kabinet van den Heef
Dahlberg, ftiagtig wierdt, en die waarnam de

zelfden te zyn met de Bladeren van onzen Boom:
waar uit dus de regte Naam ons bekend is ge-

worden.

Het Quaflie-Hout is de neerdaalende Stam of

Wortel van den gezegden Boom, die egter door

geen byzon.der Kenmerk zig van de meefte Hou-
ten onderfchcidt. FJy is witagtig, ter dikte van

eens Menfchen Arm, doch, eenigen tyd aan de

Lugt zynde bloot gefteld, wordt hy een weinig

geelagtig. Het Hart is famengevoegd met heC

Spint , en daar van op geenerley wyze afgezon-

derd. De Baft is dun ,
grys van Kleur, onge-

iyk en rüuw , fomtyds door Scheuren als ver-

zwooren. Hierom is dit Hout, ten opzigt van

't uitwendig maakzel, zeer bezwaarlyk te onder*

fcheiden van andere Houten.

4. De Hoedanigheden onderzoekende, bevind

ika dat 'er in 't geheel geen Reuk aan zy, maar

de Smaak is by uitftek bitter, en heeft haar ge-

iyke niet onder alle my bekende Geneesmidde-

len. Zy is, naamelyk, de allerfterkfte en krag-

tigfte, zonder evenwel eenige famentrekking of

zodanig iets, dat in de Kina plaats heeft, en dié

voor ons- zo onaangenaam maakt. Hierom , in*

dien een zeer dun Plaatje van dit Hout of Baft ge-

tiomen worde, 't welk niet dikker zy dan hec al*

Jerdunfte Papier en niet grooter dan een Meloen-

IX. Deeim Dd 2 zaad-
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zaadje , en men hetzelve op de Tong legge, geeft

het aanftonds van zig een zo zuivere bitterheid,

dat mea 'er niet zuiverer noch kragtiger zig kan

verbeelden , en welke het 'er zo ver af is , dac

die aanftonds verd\vynen zou, dat men ze veeleer

als door de Tong heen bevindt te dringen , en daar

zeer lang onveranderd en vaftaan gehecht te bly-

ven. Op gelyke v^^yze beftaat het j indien meiï

het Aftrekzel proeft van Quaffie-Hout. Een Scru-

pel, naamelyk, daar van geeft zulk een, bitter-

heid aan een geheel Pond kookend Water, dat

men zig inderdaad verwonderen moet, hoe in

een zo klein ftukje Wortel zo veel kragt fteeke.

Ook is dit bittere, gelyk wy voorheen aange-

merkt hebben, in geenen deele onaangenaam, maar

geeft veeleer iets aangenaams, wanneer het, vare

kragten eindelyk uitgeput, niet meer op de Tong

blyft

(*) Dewyl met deeze onze Plant, in hoedanigheden en

kragten, veel overeenkomft heeft de Gcntiana Indica,

waar van in de Wurtembeigfche Apotheek gefproken

wordt bladz. 141; zal ik, fchoon uit den Saffraangeeien

geknokkelde Wortel ligt weetende, dat het een byzonde-

re en van deeze verfchillende Soort zy, de vei klaaring

daarvan, niettemin, uit de gezegde Apotheek hier by-

brcn^-en.

Onder den naam van Jndiaanjchs Gentiaan , is door de

Portugeezcn , voor eenige Jaaren , zekere Knokkelige

bleek geeie Wortel , die met verfcheide knobbeltjes en

ringen, gelyk de Hypacuana, was gefronfeld, uit Ameri-

ka overgebragt. Deeze wordt van zo groote en zo door-

dringende Aromatieke , doch geenszins onaangenaame

bitterheid bevonden te zyn, dat onze Gentiaan, de klei-

ne
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Hyft werken. Men kan derhalve met regt peg-

gen , dat , onder alle bittere dingen , dit her

fterkfte tevens en het aangenaamfte zy (*}.

De Kragten nu van de Quaffia belangende , zaJ

iedereen , die op de Befchouwkunde der Smaaken

gelieft te letten, ligt begryp,en,„datdezelven zeer

Balfamiek zyn. Zodanigen naam geeft men aan

de dingen, die door hunne bitterheid zo wel het

Zuur als de Verrotting tegenftaan , door welk

tweederley prondbeginzel, zo wel de Planten als

de Dieren, allemaal, ontbonden worden en ver-

nield. Dat, nu, door bittere dingen de Zuure

en Rottige hun kragt gebroken , en op allerley

wyzc belemmerd wordt , leert de dagelykfe On-

dervinding. DeAlfemdus, in de Zomer, ge-

daan in zuurwordend Bier, breekt en bedwingt

daar van de Zuurheid binnen weinige Minuuten

tyds,

pe Santorie,de Koloquint en andere bittere dingen, met

«Jeeze vergeleeken, fmaakeloos en laf yerdienen genoemd

te worden. ^

Aangaande deszelfs Kruidkundige Kenmerken , blykt

ons, gelyk van yeele andere dinj:e<i , die uit Amerika Ko>-

men , niets ter wereld. Men pryji ze tegen allerley faorf,

•van hardnekkige en pngeregelde Koortjen , en één Scrupel van

deeze Wortel, wil men dat, om de Koortfigt Gift uit dt In-

geivanden te dryven , van meer uitwerking zy , dan verfcbei-

4e Drachmen Kina. Ja dat veelen door bet enkel kaauwert-

des Wortels van deeze Iniiaanfcbe Gentiaan , het Kwyl door-

flikkende , als by een Wonderwerk tot berjlelling gekomen

zyn, verhaalt de voortrefFelyke Heer Sch endo, Legct»-,

Arts der lluffcn. M. Fhyf.-Med. Vol. I.

pc. Deel. Dd 3
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tyds. Het zelfde heeft ook met de Hop plaats^

idie, in Bier gekookt zynde, hetzelve lang bewaart

voor verzuuren en befchimmelen. Die is de re-

den dat de Wynkoopers, hier van zeer wel be-

wuft, de verfchaalde Wynen met bittere dingeii

aanzetten, en ze vervolgens voor Maagmiddelen

uitventen. Dergelyk een kragt , nuj als de bit-

tere dingen op het Zuur hebben , oefenen zy ook

tegen de Rottigheid. Dat , naamelyk, het

Vleefch, in Bladeren van Waterlook bewonden^

voor het rotten bewaard kan worden, is een zeet

bekende Waarneeming der Ouden. Ook zal nie-

mand onbewufl: zyn , dat de Lyken , met Aloë

en Myrrhe gebalzemd
,

geheele Eeuwen' onbe-

dorven blyven. Dit zyn ook de kragten van on-

ze OjfdlJta; op dat ik niet zegge dat dezelve, ge-

lyk alle andere zeer bittere dingen , tevens eeii

Middel zy, welk de Veerkragt der Vezelen her-

ïlelt , en dus de Kooking van de Maag zeer be-

vordert. ',

Als wy, eindelyk , het gebruik van deezQ

overweegen, moeten wy in 't algemeen zeggen,

dat dezelve dienftig is in alle Ziekten , daar de

overige bittere Geneesmiddelen van diénft zyn

:

doch inzonderheid en voornaamelyk heeft zy deij

hoogden Lof behaald in de Afgaande en Remittes-

rende Koortjen. Door Phyfiologifche Ondervin-

ding is ons bekend , dat de Majfa onzes Bloeds

uit rood en Weyagtig Bloed famengefteld zy. Het'

roode gedeelte verrot , het Weyagtige wordt^
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zuur. Als de Wey bedorven wordt , gaat de-;

zelve over in een vermenigvuldigbaar Zmir, ge-

Jykerwys in de Anderendaagfe en andere Afgaan-

de Koortfen, waar in het Zweet ^0 zuur waar-

genomen wordt in de Neusgaten ; dat men op de

Reuk, byna alleen, zeggen kan, ? welke Ziekte

de Patiënt heeft. Dit Zuur, nu, wordt door

bittere Middelen weggenomen; weshalve de Ki*

na altoos de uiterlte toevlugt js in de Afgaande

Koortfen ; gelyk voor haaren tyd de Gentianay

Centaumtm^ Chamom'ilk^ Faba Sc. Ignatii^ Nux
Vomica en anderen waren Even 't zelfde oor-'

deel ik ook plaats tcshebben in de Remitteerende

Koortfen , die, naar myn oordeel, niet dan Afr

gaande zyn , doch met zo langduurige en in el-

kander loopende Verheffingen, dat de eene naauw-

Jyks opgehouden is, eer de andere een aanvang

neemt. Hierom is 't ook , dat de Febres Exacer-

hames , van fommige Geneeskundigen , Subintran-

les genaamd zyn , en dat de Remtttentes of Exacer^

hanfcs van 't Voorjaar, als men diep in de Zomer

komt, dikwils de gedaante van Intermimntes aan-

neemcn. DeGeneczing, ook, der Remittee-

rende Koortfen jverfchilt in geenen deele van die

der Intermitteerende: want in beiden gebruikt

men Braakmiddelen en Maagverfterkingen , als

ook de Cortex Peruviams. Maar , wanneer de

Remitteerende Koortfen van een kwaaden aart

zynj gelykcrwys niet zelden, voornaamelyk in

Amerika, plaats heeft, is het gebruik van de

IX. Deel. Dd 4 Kina
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Kina dik wils vrugteloos en bedriegt. In zodanig

een Geval j nu, overtreft het Quaffie-Hout alle

tot nog toe ontdekte Middelen ,' en is , volgens

de Waarneeming van verfcheide geloofwaardige

Luiden, in Amerika, van zo veel kragt en werk-

zaamheid, dat men het kan houden voor een oo-

genbhkkelyk Geneesmiddel.

De manier, om de Quajjla voor te fchryven,

kan verfcheiderley zyn. Het is nuttig , 't zy

men het in Poeijer, in Pillen, in Konferf, of iii

eenige andere gedaante ingeeft. De Slaaf ^«^^/

zelf neemt den geraspten Wortel , dien hy een

dag of twee laat aftrekken met witten Franfchen

Wyn , op een laauwe plaats, en de Tinktuur,

dus daar van gekreegen , wordt afgegooten , ge-

filtreerd en dan gebruikt. Het Voorfchrift, welk

ons het meeft behaagt , is dit

;

5^. L'tgft. QiiaJJIa, roffat}. Drachm. i.

Aq. Fontana ebullient. Libr. i.

Stent jn d'tgepione fer Horulam S Infufi deturja*

f'tus Unc. I. jp/'ö doji.

Maar indien iemand , om de aangenaamheid van

Smaak, of ook om eenige andere reden, het Af-

trekzel met Wyn verkieft,kan hetzelve ook vei-

lig toebereid en ingenomen worden. Omtrent de

Gifte behoeft men zig niet te bekommeren, de-

wyl die twee, drie, ja viermaal zo groot kan ge-

uomer. worden , zonder eenig gevaar van een ge-

wei-
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geldig of knaagend Venyn. Ik moet ook niet

verzwygen, dat deeze Wortel niet eens Afgang

maakt ; waar uit ten overvloede blykt , dat de-

zelve veel bevalliger voor onze Natuur zy , dan

de overige by uitftek bittere dingen.

Voorts 3 hoewel de Quajjïa^ zo veel my be-

leend is, niet dan in de gezegde Intermitteerende

en Remitteerende Koortfen tot nog toe beroemd

geworden zy , behoeft men egter niet te twyfe-

len of zy zal ook in de overige Ziekten, die van

het Zuur oorfprongelyk zyn ^ zig door een voor-

ireftelyke Uitwerking aanpryzen : by voorbeeld

in Hypochondriaji s jlrthnttde , Leticorrhaa
, ja

zelfs in het allerrottigfte Koud Vuur, &c.

5. De Proefneemingen , met het Qiiaffie Hout

in ons Vaderland gedaan, zyn nog zeer weinig:

daar men zig niet over verwonderen zal, dewyl

men het nog maar in kleine veelheid gehad heeft.

Uit die weinigen, egter, meen ik den Leezer

geen ondienft te zullen doen, hem hier eenigen

Toor te draagen.

Een Man van by de tagtig Jaaren, zig warra

bloot gefteld hebbende aan de Koude van een koel

Vertrek , werdt , niet lang daar na, met een zeer

feevige Remitteerende Febris Hemitrhaa bevan-

gen. Zyn zwakheid en hooge Ouderdom ver-

hinderden den Doktor de Hypocuatta oï een ander

Braakmiddel voor te fchryven. Bovendien hadt

de Patiënt van de Kina zulk een afkeer , dat hy

dezelve geenszins kon verdraagen. Men gaf hem

IX. DiLEL. Dd 5 dan
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dan een Qnce van 't Aftrekzel der Q^aJJta, ieder

Uur, en met dien uicflag, dat de Koorts , na an-

derhalven Dag , t'eenemaal bedaard was.

Een Podagrift van zcftig Jaaren werdt eens,

door het terugwyicen van dp Podagreufe Stof op

de Builc en Borft, onverhoeds met een zo verllik-

kend Afllnna metajJaticum bevangen , dat hy zig

verbeeldde op den oever des doods te zyn. De
Geneesheer, by hem gehaald, fchreef aanftonds

den Quaffie-Wortel voor, om het Aftrekzel daar

van op de voorgemelde wyze te gebruiken , en

die was een zo vaardig Geneesmiddel, dat 'er,

ra verloop van eenige Uuren, de Aamborftigheid

niet alleen geheel door weggenomen , maar de

Pyn ook , welke hy in 't Abdontsn hadt , ten groot-

ften deele bedaard ware.

Een Vrouw van dertig Jaaren , voor eenigen

tyd, toen het vogtig Voorjaars Weer de over-

hand nam , in een Vertrek gegaan zynde , dat

een weinig koel was, om Keuken-Werk te verr

rigten , voelde aanftonds dat haar A'odoimn koud

geworden ware, en, geen Hulpmiddelen daar te-

gen gebruikende , werdt ?y , een dag of twee

daar na, met een zeer hevig Kolyk bevangen , dat

niet alleen haar 's nagts alle Slaap benam , maar

ook, inzonderheid 's namiddags , den tyd , we-

gens groote Pyn en Krimpingen in 't Onderlyf,

ongemeen laftig maakte. Alle Ontlaftende, Ver-

warmende , Windbreekcnde, Pynflillende en

^aagllerkende Middelen , die 'er gebruikt wer-

den,
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(den, waren vrugteloos. In 'c W^ter vertoon-

|de zig een weinig Zetzel van bleek roede Steei^

Kleur. Hier werdt ook de Kina voorgefchree-

ven , welke zy rykelyk, zo in zelfftandigheid
,

als in aftrekzel, gebruikte; doch met den zelfden

uitflag als al 't andere. Jïindelyk werdt haar het

Infujum Quajjix voorgefchreeven , waar van zy

een Pond op den eerften Dag gebruikt hebbende,

aanftonds dikker Zetzel hadt in 't Water, en, na

verloop van Weinige Dagen j vyas zy in de ypp-

pge Gezondheid herfteld.

Dewyl het dan uit het bygebragte blykt, welk

een voortreffelyk Geneesmiddel het Quaffie-Hout

zy, kan ik de Apteekers van dit Ryk niet ge-

noeg vermaanen , dat zy alle moeite doen , oni

't zelve uit Amerika te bekomen: als wanneer

de Geneeskundigen dus een zeer kragtig Specifi^

cum hebben zullen , om het Menfchelyk Leven

te onderfteunen : inzonderheid dewyl de Febris

Hemiiritaa by ons zeer fterk begonnen is te heer-

fchen.

H.

Veuklaaring der Afbeeldingen
VAN Peaat LXI.

«. Een verfch Takje van den Boom.
hb. De Tros Bloemen.
cc.. De Bloem -Kelken.
IX. Deel. d. De



i^i4 Het QuASSiE-Hotrr uit Sutiinamk.

d. De uitgefpreide Bloem.

e. De ioplanting van een Stofvezel in het Hq-
nigfchubbetje.

ƒ. De Stamper met het in vyven verdeelde

Vrugtbeginzel.

g. Een enkel Bloemfleeltje.

bb. Het Vleezige Vrugtkasje.

iii. De onderfcheiden Vrugten in bet Kasje in-

geplant.

kk. De gewiekte Rib der Bladen.

UI. De Bladertjes,

m. De flappe tip van het Bladfteeltje.

nnti. De Haakige Klaauwtjes.

B E-



B E R i G T
AANGAANDE HET FORMEEREN, WINNEN

EN ZUIVEREN VAN DE

SALPETER^
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IK laat het vóof de Natuur- en Scheidkundigeii

over, te redeneeren over den aart en verfchÜ-

lende foorten van Salpeter, deOorzaaken en i\4^-

chanhmus^ hoe hetzelve geformeerd wordt, op

te geeven , of de Beginzels van dit Zout in des-

zelfs Ontbinding aan te wyzen. De Heeren

Stahl, Wolf, Wallerius, Jünker, de Jüsti,

Kazelbhig j PiETSCH cn verfcheide andere Schrj-

vers fchynen reeds alles by malkander gebragt te

hebben , wat de Ondervinding leert nopens deze

bekende Stof, welke door de Barbaarfche woede

van het Menfchdom zo onontbeerlyk is geworden.

Myn voorneeraen is alleenlyk om kortelyk de .

wyze en middelen te befchry ven , waar van men

zig bedient , om Salpeter te bekomen , en 'er

de Loog van te kookcn. Ik zal my in dezen tot

4e Brandenburgfche manier bepaalen , die my de

IX. Yi%%i^ befte
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befte voorkomt j om de Salpeter vaardig voort té

brengen. De Heer Pietsch befchryft deze ma-

nier met eenige agterhoudendheid en een zweem

van geheim , zo 't my voorkomt ; maar ik heb ge-

legenheid gehad om deswegens een Perfoon om-

ftandig te onderhouden j welke op de Plaats zelf

is geweeft j en die al het werk met naauwkeurig-

heid gezien en opgenomen heeft; Daarenboven

heb ik 'er breedvoerig over gefproken met deit

Heer Grumer, Advocaat van den Hoögen Raad^

die insgelyks de vriendelykheid heeft gehad

,

om ray alles mede te deelen , wat zyne onder-

vinding hem geleerd hadt wegens de verfchillen-

de wyzen van werken, in eene Salpeter-Stookery

te Berfboue, welke hy daar zelf gehad, en op ecil

anderen, dan den gewoonen trant, ingerigt ert

beftierd hadt.

-'Ik zal alles, wat wy voornaïmelyk van, dit

Onderwerp moeten weeten jom 'er in de Pradyk

gebruik van te maaken , tot twee Hoofdzaaken

brengen. Voof eerft zal ik het toeftellen van de

Muuren, waar uit men Salpeter moet bekomen^

opgeeven; vervolgens zal ik de manier aan wy-

zen, hoe men 'er de Salpeter j die 'er in gefor-

meerd is, uithaalt.

I. De Heer Pietsch oordeelt, dat Salpeter of

^itrum faamgefteld zy uit een Vicrioolagtig Zuur,

*t welk in de Lugt omzweeft , en uit een vlug

brandbaar Pis- of Loog Zout, dat in de Aarde is.

Men begeert 5 derhalven , voor de Stoffe , die
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gefchikt zal ;zyn om Salpeter te formeeren ^ eënö

Kalkagtige, Loogzoutige, taaije Aarde ^ en wel-

ke ter zelfder tyd poreus en open is, op dat 'er

het Zuur en het Ph/ogijion van het Nitrum tevenj

gemakkelyk mogen indringen en wel in hangen

blyven. Zodanig, nu^ is voor eerft de Grond j

welke men doorgaans aantreft op eenige Duimen

diepte onder het Gras, in de gemeene Weiden^

of andere Flaatfen , daar Vee loopt en zyn$

lütwerpzelen brengt. Zodanig is vervolgens éfi

zwarte Aarde rondom de Steden ^ Dorpen ca

Huizen , welke nog niet beteeld is. Maar de

befte Stof van allen is zekerlyk de Grond vaijt

Kelders, Sdniüren, Stallen en die, waar op lan-r

gen tyd Mefthoopen gelegen ^ of Gootcn en Rioo-

len op üitgeloopen hebben , mits dat die Gron-

den niet Zandig of Steenagtig zyn.

Men neemt vyf Maaten Kalkagtige Aarde te-

gen ééne Maat Afch , die niet afgetrokken is.

Als men vuil Zout of Vitrioolagtige Aarde heefc^

zo -kan men de hoeveelheid van Afch verminde-

ren, en men bekomt egter meer Salpeter. Vaa
deze Stoffen , nu , maakt men een .Deeg of Be-

flag, door dezelve nat te maaken met het uitgcr

loopen Water van Mefthoopen , of met Regert*

water, dat inde Dorpen rondom de Mefthoopeil

faamen vloeit j of eindelyk met Ks.van Menfcheii

of Dieren.

By deze zes Maaten Aarde en Afch doet men
cen.raiddelmaatig Bos week buigzaam Stroo, gei-

JX. Deel. lyk,
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lyk, by voorbeeld, van Garft, en men roert en

mengt dit alles ter deeg ondereen
,
gelyk als meii

Kalk met Zand en Water onder malkander werkt,

om 'er het gewoone Beflag van te maaken.

't Is van dit foort van Kley of Leem , of van

dit Mengzel^ dat men de Salpeter- Muuren op-

trekt. Men moet dezelve omtrent vyftien of

twintig Voeten lang maaken, zes of zeven hoog,

en van onderen drie; maar van boven flegts twee

Voeten dik. Men neemt eerft twee Planken toe

fteun, om *t Fondament op te leggen, en meiï

fteekt overal in de lengte , op een afftand van om-

trent een Voet, ronde Stokken, van twee Dui-

men middelly ns , in het Beflag. Als de Muur wat

drooger is geworden , en dus wat meer ftevigte

gckreegen heeft , haalt men 'er die Stokken we-

der uit; het geen zo veele ronde Gaten overlaat,

"welke dienltig zyn om het doortrekken van de

JjUgt te bevorderen. Het is in deze Gaten, wel-

ke Ruitsgewyze gemaakt kunnen worden , dat

men de Salpeter zig eerft ziet zetten , en dezen

raaken zelfs geheel vol met zogenaamde Salpeter-

Bloemen of Bloeizels. Het Stroo, 't welk eerft

diende om ftevigte en vaftigheid aan dat week

Slykagtig Mengzel te geeven , is welhaaft ver-

rot. Hier door wordt de Muur poreus en geeft

allerwegen een vryen doortogt of omloop aan de

Lugt.

Deze Muuren moeten van boven Tonrond ge-

maakt en gedekt worden met Stroo, het welk aan

we-
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wederzyden een weinig uitfteeken moet, om d?

Muuren voor Regen en Sneeuw , die de Salpeter

wegfpoelen zoude, te beveiligen. Die foort van

Dak moet , om die reden , ook byzonderlyk uit-

fteeken naar dien kant, welke tegen den Wind
ftaat^ waar van men, in dien Oord, de meefte

Regens te dugten heeft.

Deze Muuren moeten op de vogtigfte plaatfea

gezet worden, zo veel bedekt voor de Zon, als

mooglyk is , en beveiligd voor de Regenwinden^

welke in die Landflreek meeft waaijen.

De Vogtigheid gaat verzeld van Salpeteragtige

ÜitwaalTemingen, welke het voortbrengen van

de Salpeter begunftigen ; maar de Zon, door de

Muuren al te fterk op te droogen , zou hier aatk

binderlyk zyn , en de Regens, door.de Bloemen,

die pas te voorfchyn komen , en de Salpeter uic

de omringende Lugt aantrekken , weg te fpoelen,

zouden de geheele werking bederven , althans

zeer vertrüagen.

Duiven- en Hoender-Mefl: is ook zeer nuttig

voor deze Muuren ; niet om dezelve onder het

Beflag te vermengen , maar aan den Voet der

Muuren te plaatfen. Daar waalTemen van deze

Meft Loogzoutige en vlugge Geeften uit, welke

de Salpeter kragtig helpen aantrekken^

Deze Meft, nu, verteerd en tot Aarde over-

gegaan zynde , kan weggenomen en gehouden

worden , om een volgend Jaar onder het Beüag

XX. Deel. Ëe t*
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te mengen , voor de Muurcn , die alsdan opge-

trokken ftaan te worden.

De Herffl: is de befte tyd, om deze Muurcn te

niaaken ; en een Jaar daar na breekt men ze af,

om de Aarde , daar ze uit bettaan , te waffchen

en te laaten kooken , en 'er de Salpeter uit te

haaien , op de zelfde wyze en door de eige ma-

nier van werken , die men gebruikt om het uit

alle Salpeteragcige Aarde te trekken.

By aldien het LoogZout in het Samenftel der

Muuren ontbreekt, of dat het 'er niet inde ver-

eifchte hoeveelheid in is , zal men 'er geen Sal-

peter, maar een onzydig of middel-Zout uit be-

komen, 't welk van den zelfden aart is als het

Engelfch Purgeer-Zout.

De hoeveelheid van Salpeter , welke men uic

deze Muuren trekt, hangr. altoos van deze drie

Oorzaaken af. Voor eerji ^ van de deugd der Stof-

fen s waar uit dezelven zyn famengefteld ; ver*

volgens van de gunftiger of min gunflige plaats,

daar zy gezet zyn , en elnJelyk van het meer of

min gunflige Weder, dat het loopend Jaar hccfc

opgeleverd. De Mift inzonderheid is zeergun-

ftig voor het zetten van de Salpeter; de droogte

en geduurige Regens zyn mooglyk even veel

,

althans beiden zeer fchadelyk voor deze wer-

king.

Het Stroo, 't welk eenjaar voor dekzel vant

boven gediend heeft , kan een volgend Jaar in

hec
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'iet Samenftèl van den Muur zelfen tot het Meng-

zei gebezigd worden.

De Aardagtige Stoffen, die overbly ven , wa

flat meii'èr de Salpeter uit getrokken heeft, moö'

ten onder Dak gebragt en voor den Regen be-

waard worden ; maar altoos op een plaats , w^aar

toe de Lugt een vryen toegang heeft. Daar een

Jaar gelegen hebbende, kan men dezelve ander-

maal bezigen tot het rcaaken van een Beflag met

ïiieuwc LoogzoLitige Aarde en Afch, om 'er we-

derom een Muur van op te trekken; of men kan

deze Aarde over uitgemergelde fchraale Weiden,

die met Mos beflaan, laaten brengen, nadat men

deze eerft heeft omgezet.

II. Na de voortbrenging van de Salpeter en het

inaaken der Muuren, daar het uit de Lugt in aan-

getrokken en geformeerd wordt , bcfchouwd te

hebben ; laat ons nu zien , op welk eene wyze

men het uit die gebroken Muuren haalt. AUeï-

eerft moet men die gedroogde Aarde, daar de

Muuren uit beftonden, in kleine ftukjes breeken,

en tot een grof Poeder verbryzelen; vervolgens

werpt men deze Salpeter-Aarde in groote Kuipen

inet dubbele Bodems. De bovenfte dier Bodems

is met èene groote menigte Gaatjes doorboord,

op dat het Water , dat men daar op doet , en 't

welk door de Aarde, die een Handbreed dik op

den Bodem legt , moét doorloopen , zig door die

Gaatjes kan ontladen , en op den tweeden of on-

dcrften Bodem druppen. Daar wordt het dan ge^

IX. Deej., Ee a van-
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vangen, bezwangerd met de Salpeter -Zouten ,

welke het uit de Salpeter-Aarde ontbonden en

medegevoerd heeft; ten welken einde het ten

minften twaalf Uuren op die Aarde moet gellaan

hebben. Dan tapt men die Loog uit de Kuip,

en , om dezelve nog (lerker te raaaken, kan men

ze in een tweede, derde, of zelfs vierde Kuip

eens weder door nieuwe Aarde laatcn doorzype-

len. Men moet dit eens of meermaal herhaalcn,

naar dat men ziet dat de Loog meer of min ftevk

is; wier kragt of zwaarte men ligiclyk kan ont-

dekken door middel van een Vogt- Wceger. Door

deze voorzorg, om de Loog zo fterk te maaken

als zv worden kan , befpuart men veel onkoften

van Arbeid en Hout. Ik zeg met voordagt, de

Loog zo perk te maahen ah %y tvsnlen kan ; wanC

men moet wel toezien , dat men haar niet zoeke

te overlaaden. Zes en een Iialf Pond Loog kun-

nen niet meer dan één Pond Salpeter bevatten

;

al wat 'er meer in is , zal op den Grond vallen
,

of in de laatfte Kuip overblyven. Op deze Kui-

pen a nu, daar men de eerfte Loog uitgetrokken

heeft
,

gooit men op nieuws weder ander Wa-
ter; men roert de Aarde met hetzelve ter deeg

om ; men laat het Water weder langzaam door

ét Gaatjes van den bovenften Bodem lypelen,en

men gaat, met één woord, weder op de zelfdu

"wyzCj als de eerile reize, voort. Die tweede

Loog,bcgrypt men ligtelyk, dat minder fterk dan

de eerfte zal wezen ; en zo men deze, met al de

Kui.
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Kuipen , die reeds eens afgetrokken zyn , doof

te laaren loopen , niet fterk genoeg kan maaken

om te koeken, zo bedient men 'er zig van in de

plaats van enkel Water, om het op een niciuve

Kuip, daar verfche Aarde in is^ te doen.

In het ajgemee.n moet men, in 't maaken van

deze Loog, wel agt geeven, of de Aarde van

genoeg Alkaline deelen is vervuld; zo zy het niet

is, gelyk de Gronden, die men uit de Stallen

haalt , het doorgaans niet genoeg zyn , zo moec

men 'er op den Bodem der Kuipen Afch en on-

gelefchte Kalk bydocn , om 'er het Loogzout in

te brengen, dat 'er aan ontbreekt ^ en zonder hen

welk de Salpeter nooit Kryftallizeeren zoude.

Honderd Pond Loog, gemaakt zoals ik befchree-
'

ven heb , moet byna zestien Pond Salpeter be-

vatten.

Men doet die Loog vervolgens in een Ketel,

en na dezelve tvv^ee, drie of viermaal vicren-

twintig Uuren gekookt te hebben, «aar dat zy
meer of minder fterk is, laat men ze weder door

een Kuip met een dubbelen Bodem loopen, v/aar

in de tuffcbenruimte tuilchcn de twee Bodems '

met Kaf gevuld is : ook werpt men Afch en Kalk

in deze Kuipen, om de Loog zyne vettigheid te

beneemen , waar door dcszdis Alkali dan nog

vermeerderd wordt, en te weeg gebragt,dat hec

Zout beter Kryftallizeert en grootere Kryftallen

fchiet.

Dit gedaan zynde doet mqn de Loog, die nu

IX, Peel. Ec 3 van
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van zyne Smccrighcid gezuiverd , bezonken ei^

uic de Kuip gecapc Is, weder in de Ketel en kookt

dezelve tüL de volkomen lyvigheid van Salpeceff

Pekel. Dan doet men ze ia eene andere Kuip

raet een wydctj Bodem; men dekt het toe en laac

het daar den tyd van een half Uur in Ibian , op dat

het overige der Smcerigheid en het Zout op den

Grond nedervallen, of zig precipitecren mogen;

waar op men het 'er alsdan uithaalt en in kleine

zuivere Vaten doet, die men op een koele plaats

zet, om het Zout, dat 'er thans in is, te laaten

Kryftallizecren ; het welk dan de ruuwe Salpe-

ter uitmaakt.

Om deze te zuiveren , doet men ze op nieuws

in de Ketel, met ruim zesmaal zo veel Water als

deszelfs Gcvvigt bedraagt. Als 'c gefmoken is,

doet men 'er wat Aluin en Wyn-Azyn by , waar

door de onzuiverhcden en de Smeerigheid, onder

de gedaante van Schuim, na bovenkomen, wel-

ke men daar zorgvuldig aineemt. De Aluin is

beft voor de hoeveelheid, de Azyn voor de hoe-

danigheid en deugd van de Salpeter. Men kan

zig met vrugt van beiden bedienen ; eerft van de

Azyn, als de gefii)olcen Salpeter begint te fch ui-

men , en daar na van de Aluin , als de Schuim

fchym zwart ce worden. Zo dra de Pekel

begint te kooken, neemt men ze van*t Vuur af,

en men doet ze in Vaten, welke men op koele

plaatfen zet. Daar worden de zuivere KryHallen

of gerafineerde Salpeter geformeerd.

GeeiTC
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Geene der Stoffen, welke gebruikt en overge-

fcileevcn zyn ,
gelyk als Aarde , Afch , Schuim

van de Potten , niets moet verloorcn gaan , of

weggeworpen worden. Alle die ovcrgeblecvene

Stoffen moeten zorgvuldig by malkander verza-

peld , en onder Dajc gelegd worden^; zy hebben

een byzonder verband mee de Salpeter, die in de

Liigt is; zy trekken dezelve kragtig aan, en, in

een Jaar tyds , zullen zy tot het raaaken van nieu-

we Muuren met vrugt gebezigd kunnen worden.

De prys van de Salpeter is verfchillend en on-

gclyk , maar dezelve is allerwegen duur genoeg^

en de Salpeter van genoegzaame noodzaakelyk-

heid, om, niettegenftaande al den gemelden Ar-

J3eid ,zo dezelve flegts met overleg en zuinigheid-

wordt bcftierd, een merkelyk voordeel op te bren^?

gen. En 't is ter dezer oorzaake, dat ik ditBe-

rigt mededeele, om den een of anderen myner

Medeburgeren op te wekken ^ het algemeen nut

fc gelyk met zyn byzonder belang te bevorderen»

IX. Deel. Ec 4 AAN.
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INZOUTEN
VAN

VLEESCH.
(^ecouomifd;ê 0irtd;rtdjten / lópüe Stuk. Leipzig

1702. p. 91.^

ms.WW^W^'WW^^'B ^ Ji e- o e o o g' a^^'^R^

DOor het Inzouten tragten wy het bederf

van Dierlyke Lighaamen , of van derzel-

ver deden voor te komen : dit voordeel heeft ons

de blinde Ondervinding geleerd , en naar dezelve

is het vervolgens in algemeen gebruik geraakt.

On^ 11U te verftaan, hoe de Inzouting haare wer-

king doe, behoort men ook te weeten, waaruit

de Dierlyke Lighaamen en waar in derzelvcr be-

derf beftaa ; waarom zy in 't Leven daar vari

vry blyven, doch na de Dood ?o fchielyk daar

aan onderhevig worden.

De Scheidkunde leert ons, dat Vette, Aard-

agtige, Zoute en Waterige, dus in hunne aart

geheel tegenftrydige Deelcn^doch in verfchillen-

de Evenredigheid, de Dierlyke Lighaamen famen-

ftellen. Zo lang de Vogten in dczelvcn orage-

voerd worden, heeft 'er eene wryving of fchuu-

ting
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ying plaats, niet alleen van de deeltjes der Vog-
ten tegen elkander, maar ook van dezelven tegen

de Vafte Lighaamsdeelen. Hoewel, nu , onder dit

ontvoeren en fchuuren zelf, door de Warmte en

derzelver tegennatuurlyke vermeerdering, in de©r

zen of genen trap , eenige doelen zig van elkan-

der fcheiden en los maaken, worden doch dezel-

ven geduurig door de Aflcheidings-Werktuigeti

afgezonderd ; anderen daarentegen in vermenging

met de omloopende Vogten gebragt , en den Vaft&

deelen, in plaats van de afgefchuurde, weder aan-

gevoegd. Hierom kan deoze van één foheiding

,

zo lang de Evenredigheid der Warmte, Bewee-
ging en Afzonderingen of üitwerpingen in de na-

tuurlyke ftaat blyft, nooit dermaate de overhand

neemen, dat dezelve tot den trap van een wer-

kelyke Verrotting kome , of daqr v^n den naam
verdicne.

Maar wanneer de deeltjes der Vogten, in een

volftrekte ophouding der beweeging, ftil op el-

kander blyven leggen , zo beginnen zy zig, üic

hoofde van hunne tegen elkander ftrydcnde Eigen-

fchappcn, welhaafl: van elkander af te zonderen.

Dit kan niet gefchieden, zonder dat 'er bevvee-

ging ontftaa: alle beweeging, nu, verm'eerdert

^en trap der Warmte : de vermeerderde Warm-
tp geeft de daar tuffchen leggende Lugtdeekjes

aanleiding, om zig, uit hoofde van hunne uit-

ipannende Eigcnfchap, op te blaazen: daardoor

wordt de bewccging ftcrkcr, en dit vergroot on-

JX. Deel. Se ^ mid-
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piildclyk den trap der Warmte , en deeze wQr

derom de zwelling der Lugtdeelcjes j waar uit op

nieuws meer bevveeging ontftaat, en zo vervol-

gens, tot de Warmte eindclyk in Hitte ovenlaa,

en de Bewecging zulk een fterke onderlinge vvry-

vipg der Deelen raaake, die dezclvcn geheel van

clkanderaffcheidtjen dcwyl zyniet, gclykervvys

in 't Leven , uitgeworpen, noch door nieuw by-

komcnde deelen vervangen worden , zo gaat de

affcheidingder overigen en dus de Rotting al ver-

der voort.

Op deezen grond , nu , kan de uitwendige

\Varrate, de meer of minder in de vermenging

zynde Veelheid van yloeibaarc Deelen, benevens

de Werking der uitwendige Lugt, tot Ichielyker

begin van dceze van elkander fchüiding of tot Ipoer

diger voortgang en voleinding derzelve aanlei-

ding geeven: daar, in tegendeel, het gebrek van

W'aterige deeien , de grootcr Koude en verhin-

dering van de werking der uitwendige Lugt, de-

zelve ophouden of geheel verhoeden kan (*)•

Wanneer wy, in *t algemeen , de Rotting

willen voorkomen, zo moeten wy de Oorzaakeu

daar van beletten te ontftaan , en dit zo wel ter>

aanzien van de genen , die 'er den aanvang aan

gee-

(*) [Een Voorbeeld van het eerfle levert ons de Uit-

drooging der Liglüiamen in de Heete Zandwoedyneii van

Arsbie, die dezelven tot Moinics mankt: van het tweede'

deVorft. die alle Lighaair.cn behoedt voor VerrotcinR,

en van het derde hebben u'y duid:Iyii biyken iu de Proef-

nee-
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gecven, r.!s van de genen > die dezelve bevorde-

ren: kunnen wy nu het eerfte niet t'eenemaal,

zo moeten wy ten rainfte het laatfte vervullen.

Door Proefneemingen zyn wy thans verzekerd,

dat, indien de uitwendige Lugt op deLighaamen

niet kan werken, in dezelven ook zo ligt de in-

wendige beweeging geen begin kan neemen. Wy
ondervinden , ten anderen , dac , indien de Lugc

eens eenigen tyd op een Lighaam begonnen te

werken en de Rotting dus aanvang genomen

heeft, dezelve, fchoon ook naderhand het verdere

jbykomen verhinderd worde , alsdan zig niet meqr

verhinderen laat , en de werking der tegenmidde-'

len naauwlyks zo ver ftrekke, dat llegts de Rot-

ting zo fnel niet voortgaa als voorheen. En dit

Is in alle foort van Oorzaaken waar. By voor-

beeld , als wy een ftuk Vleefch eenigen tyd ia

de Lugt of Warmte gelaten hebben, dan blyfc

iiet nimmer zo lang goed, wanneer wy hetzelve

onder de Aarde begraaven, of in een Yskuil leg-

gen, of in de Rook hangen; gelyk wanneer wy
zulks van ^t begin af hadden gedaan. Even zo

rotten ook de Lighaamen , die in 't Water ge-

legd zyn geweeft ; ja het Vleefch, indien het;

flegts gewaffchen iS5ligter,dan zonder dien. De
'

'
" Zou-

MceiT)inr;cn van dsn Heer Ellkr, door wien zeer be-

derflyke Vogten, in het Lugtledige, veele jaaren onver-

anderd bewaard zya. Zie de Uftgez. Verband, V. Duel.
blad/;. 504.]

IX. Deel. . .

^
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ZoLitigc deelen zyn tuffchen de tegendrytiigc Wa.»

tcrige en Olieagtige nog eenigerniaate het niid^

delding, 't welk dezclven als vercenigt en te fa-

men houdt. Hoe minder van de zodanigcn' 'er

derhalve in de Samcnfielling komen van een Lig-

baam , dat uit Waterige, Olie- en Aarddeelea

beftaat , zo veel ligtcr jchciden zig de overigen

van elkander, en hoo meer de Vloeibaare deelen

in de Samenltelling de overhand hebben, zo veel

ligter kunnen zig de deelen ontwikkelen. Van

het laatfte is de Oorzaak in 't algemeen, dat de

Vogten ligter rotten dan deVafte deelen. Het

een zo wel als 't andere vinden wy in de Vis-

fchen, en daar in beftaat bet onderfchcid met hec

Vleefch der Dieren , als ook de Oorzaak van der-

zelvcr fchielyker Rotting, Hier by zou men

mifichien kunnen aanmerken , dat , dcwyl hun

Leven, door den Omloop der Vogten , in een

veel minder graad van Warmte onderhouden

wordt , hunne Rottiiig ook een veel minderen

graad van Warmte tot haare bevordering ver-

tBifciie.

Indien wy dan, of de te grootc Veelheid van

Waterige deelen uit de Samenftelhng wegneemen,

of de uitwendige Lugt afwceren , of een grooteF

trap van Koude , dan de Rotting vereifcht , in de

Lighaamen houden ; zullen wy ten minfte den al

te fchielyken aanvang of al te fpocdigcn voort-

gang der Rotting voorkomen. En dewyl ons,

tot dus verre, door Procfncemingen g^en andere

On-
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Ondervinding bekend is, dat vvy de Rotting kun-

nen beletten , dan het Inzouten ; zo is het waar-

fchynlyk, dat hetzelve uit een van deeze Grond-

beginzelen,of uiteenigenderzelven te gelyk,zy-

ne v/erking verrigte. Wat is , nu , onder de-

zelven het begryplykfte? Indien wy Zout in 'c

Water werpen , zo zien vvy veele Blaasjes ontr

ftaan : deeze komen van de Lugt, die te vooreii

in het Water 01 in het Zout , of in beiden te ge»

lyk geweeft is. Als wy eerft een Pond Zouts met
Water hebben bcgooten , zo dat alle tuffchen-

ruimten , welken de Lugt ingenomen hadt, thans

met Water gevuld zyn, en zelfs door Beweeging
en Warmte ten vollen alle Lugt hebben uitge-

dreeven ; zo zien wy doch, by meerder bygie*

ten van nieuw Water, dat 'er weder verfche

Lugt uitkome: waar uit het te vermoeden is, dac

de Zoutdeeltjes de plaats der Lugtdeekjes in hec

l^yg^gooten Water inneemen en de Lugtdeelcjcs

Verdry vert. Hoe meer Zoutdeeltjes ik, derhal-

ve, in eenig Water breng ; zo veel minder kan

zig de Lugt daar in ophouden. *t Is bekend, dac

Water, met eenig Zout verzadigd zynde , van

een ander en zelfs van een derde Zout nog meer

kan oplolTen. Daar uit volgt ook, dat een met
Zout verzadigd Water op een bederflykLighaana

gegooten zynde, in zo verre het weinig Lugt in

zig heeft en 'er verder ge-ene inneemt , het be-

fchutzel maakt , dat geene fterke werking der

Lugt in het Lifj^aam plaats kan vinden , en hec-

IX. Debl. meeiie
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meefte in een drukking der Lugt op het Water

bellaa, welke de Rotting meer tegenftrydig dan

bevorderlyk is! Verder volgt daar uit, dat een

met tweederley Zout opgevuld Wüter dit te vol-

komener verrigtc , als 'er minder LugtdeeUjes

plaatshebben en meerder tuffchenruimten des Wa-
ters met Züut opgevuld zyn. Nog verder volgt

daar uit, dat alle Zoutloogen, in zekere maate,'

'op deczcn grond de Rotting verhinderen. Wy
hebben ook geen reden om te twyfelen , dat die

niet gedeeltelyk een Oorzaak der Werkinge van

het Zout, by het Inzouten, kan zyn.

Onze gewoonte, nu, is, dat wy geen Pekel

inaar droog Zout tot de Inzouting "gebruiken.

AVat doen wy daar mede anders, dan dat wy de

Vogtigheid en Vloeibaare deelen aan' de ingezou-

ten Stoffen onttrekken? Wy vinden tevens daar

in den tweeden grond ^ dat in zo verre de Zout-

deelen de Vloeibaare tot hunne Oploffing naar zig

ziiigen , en de laaiften door de eerften verdikt

•worden , de tot aanvang en voortgang der Rot-

ting roodzaaklyke bevveeging , door hef weghaa-

len en verdikken der Vloeibaare deelen , verhin-

derd worde. En, dewyl de Zoutdeelen de tus-

fchenruimten , die in deeze Vogtcn vol Lugt wa-

fen, opvullen , zo verdryven zy veel van de daar'

ïh verbolene en de Rotting zo zeer behulpzaam

zynde inwendige Lugtdeelen. Boven dit alles

weert de daar uit voorrgekomene Lugtledige Pe-

kel de uitwendige Lugt en derilPver werking a£

De
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De uitwendige drukking derLiigt, nUj perffi

de mee Zouc gevulde Vogtighoden in de ledige

tuffchenruimten ^ welke 'er tufithen de Vezelen

der ingczoute Dierlykc Lighaamsdeelen zyn, ea

door hunne dikte wordt bovendien ook de rottend-

de beweeging verhinderd. Indien het egter^ door

het ontftaan van meer Warmte^ gebeuren mogt'-^

dat zy in beweeging raaken , en dat de deelen

van één gefcheiden worden ; zo weeten wy , d«
de los gemaakte deelen van een vlug Loog2outl«

gen aart zyn , die zig met de Zuuragtigen vereé*-'

nigen , en , na de affcheiding van de Loogzouti-

ge Aarde, de geftalte van een Armoniak - Zout

aanneemen j het welke j even als het Keuken-

Zout, de kragt heeft om de Rotting te weder-

ftaan. Hier uit kan men dan verder opraaaken^

tvaarom dergelyke ingezouten dingen^ als 'er oofc

allengs de Rotting influipt , flegts Slymerig en

Smeerig worden 5 doch niet ftinken, voorendeer

de Zuuren, die in het Zout zig bevinden, met

de vlugge Loügzoutige deelen verzadigd zyn ge-

worden , en 'er meer los wordew , dan tot di«

Terzadiging noodig zyn ; als wanneer de Rottino-

en Stank eensklaps de overhand neemt , en de

gantfehelyke bederving zo veel te Iheller voort-

gaat, als 'er meer Hitte in ontftaat.

Het is ons verder bekend , dat de Zouten, iiï

hunne vermenging met Water , eene Koude voort-

brengen. Zou dezelve ook invloed hebben op de

Inzouting? Dewyl wy gewaar worden , dat dee-

IX. Deel. ze
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•ze Koude flegts zo lang duurt als de OploÜing of

Smeking der Zouten , waar na het Vogt welhaaft

wederom de Warm:e van de Lugt aanneemt, zo

kan men naauwlyki verder, dan in een enkeld

Geval , daar van eenig nut verwagcen. Wanneer

men, naamelyk, met Wonder Zout (iSal mirabih

Clauberi') ingezouten^ en even zo veel tot het

inzouten van Vlcefch gebruikt heeft *, als het der-

de deel der vloeibaare deelen van dit Vlecfch uit-

niaükt; zo zal niet alleen daar van een Koude in

de Smeking ontftaan ^ maar het Vleefeh zal t'eene-

maal bevriezen en bevrooren blyven, tot dat het

door een vry grooten trap van meerder Warmte

der uitwendige Lugt weder ontdooije. Deeze

werking des Wonoer-Zouts gaat egter, in de

vermenging met Zout , niet aan by 't Vleefch

:

het Zout zal eer de vloeibaare deelen in zig nee-

nien en het Wonder: Zout ongefmolten laaten.

De nuttigheid der Koude, die onder de Smel-

ting van het Zout ontftaat, is ten minftcdeezej

dat, daar het aanhaalen der Vogtigheden uit de

tuffchenruimten der Vezelen en derzelver terug

trekken in de voorige zitplaats, niet zonder be-

weeging gefchieden kan, deeze beweeging geen

Warmte te weeg brengt, in ilaat om het begin

der Verrotting te veroorzaaken ; alzo zulks ver-

hinderd wordt door de meerder Koude , die een

gevolg is van de Smeking des Zouts, welke juift

even zo lang duurt als het voorgemelde aanhaalen

en terugtrekken der Vloeibaaje deelen. Hier doof

wordt
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•^ordt een gewigtige twyfeling, die men hadc

kunnen ter baan brengen, beancwoord.

Wy zullen dan de Oorzaaken van de werking

des Zouts tegen de Verrotting daar in vinden,

dat de Zoutdeelen de Waterige deelen naar zig

haaien, dezelven verdikken, tot beweeging zon-

der een grooten trap van Warmte onbekwaam

maaken , en te gelyk alsdan , in de geftalte van

een vloeybaare Pekel j de uitwendige Lugt af-

weeren. Aangezien, nuj wy weeten, dat het

Loogzoutige deel, in de eerfte plaats, offchoon

het ook geheel droog zy, met zeer weinige Wa-
terige deelen aanftonds vloeibaar wordt ; zo kun-

nen wy hgtelyk begrypen , dat het daarom niet

bekwaam zy tot de Inzouting, dewyl het te

weinig Vogtdeelen , tot zyne Smelting , uit de

ingezouten Stulcken Vleefch behoeft aan te haa-

ien. Dus blyven dan de mcefte vloeibaare deelen

in de tuffchenruimte der Vleefchvezelen befloo-

tfti, en de verdere uitwerkingen volgen niet; zd

dat de Pekel, daar uit geboren , niets doet, dan

de allergrootfte aandoening der Lugt verhin-

deren.

Dat de Vifch ligter en in een minder graad

van Warmte tot de Verrotting neigt, hebben wy
hier voor aangemerkt: de hoofd- Oorzaak daar

van beftaat in de meerder Vogtigheid. Hunne

zelfftandigheid , naamelyk, is veel Wateriger:

hun Vet geeft een veel fcherper en vlugger Loog-

agtig Wezen en de geringe Samenhang van hunne

IX. Peel. Ff dee-
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deelen is zo veel baarblykelyker als dezelve zig

duidelyker voor 'c Oog vertoont. Daar by komt

nog, dat hunne Graaten, die uit veel voozere^

door middel van een Zoutig Wezen te famen han-

gende Kalk-Aarde beftaan , dan de Beenderen der

Dieren, deeze Rotting zoveel zekerer bevorde"

ten, als zy ontbindbaarder zyn ; terwyl wy reeds

in andere Dierlyke deelen waarneemen, dat Vet

en Beenderen geen nut doen in het Inzouten. In

de meefte Stukken Vlccfch kan men dezelven 'er

uit neeraen; doch in de Viöchen blyven 'er de

Graaten doorgaans in, en maaken byna het zesde

deel uit. Bovendien heeft de Vifch een Vel of

is zelfs gedekt met Schubben , waar door de wer-

king van het Zout grootelyks moet verhinderd

worden. Hoe grooter nu de veelheid van Wa-
terige deelen in de Viffchen is, zo veel meer kan"

men het voorheen gezegde daar op toepalTcn.

Het blyft dan zeker, datj hoe naauwer het

Loogzoutagtige laatfte Smeerigc Wezen afgefchfti-

den zy, het Zout zo veel beter is tot Inzouting.

Ook is het zeer vermoedelyk , dat, aangezien

het dus niet op de fcherptc des Zouts aankomt;

Cgelyk men dit tot dus verre , uit een vooringe-

nomen denkbeeld van het Salpeter-Zout, voor de

Oorzaak gehouden heeft ; daar hetzelve doch een

foort van wedergeboren Zout is, 't welk meer

Waters noodig heeft om te fmelten , en nog bo-

vendien vermengd is met Salpetcrdeelen:) en al

te groote veelheid van 2out de dingen byna on-
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feetbaar maakt; men het oogmerk der bewiiaring

van bederflyke Dingen veel beter met een ver-

mengd Zout zal bereiken : by voorbeeld met ZouÈ

(En Salpeter^ Zout en Wonder -Zout, Zout en

Tartarus Vitriolatus '^
wanneer zy beiden zuiver

zyn en onvervalfcht.

Over dit Stuk heb ik lang geheel anders gedagtj

en buiten de Salpeter alle andere Zouten iiadeelig

gehouden voor de Inzouting; zo lang,naamelyk,

als ik met andere Scheidkundigen heb geloofd j

dat de roode Kleur ^ die men waarneemt in heé

Vleefch , dat met Salpeter is gezouten , een blyk

gaf van de tuffchcnkomende brandbaare deelen,

tot dat ik door Proefneemingen van die verkeer-

de Denkbeelden ontflagen ben geworden. Ik kaïi

derhalve , niettegenftaande de reeds te groote uit-

voerigheid van dit Vertoog , niet nalaaten het

weezentlykfte daar van by te brengen ; ja ik bent

daar toe als genoodzaakt ^ dewyl de Proefnee-

mingen ten bevvyze van 't gezegde ftrekken.

Ik érinner my ^ voorheen , in de Berlynfché

Verzamelingen (*) gelezen. te hebben, dat de

Rotting door den Tanarus V'itrtoïatus meer voort-

gezet werde dan verhinderd ; alzo deszelfs famen-

ftelling onder de Rotting verbroken zynde , dit

Zout overging in een Sal Ur'mojum ; wanneef

het , naartielyk , met jottende dingen gemengd

werdt.

\ (*) Mifcell. Beroliti. Tom. V. Claft! Medico-Fhyf. N.J.
Èxperimenta circa diaenjtn Tartan Vitriolati,

IX. DEït. Ff 2
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werdt. Ik trok daar uit, onbedagtzaam , dit

befluic, dat hetzelve dan ook, onder Zout ge-

mengd zynde , voor de Inzouting nadcelig zou-

de zyn. Dcwyl ik , nu , ook onder de derde

Kryllallizaiie van het Bron Zout eenig Wonder-

Zout ontdekt had, zo vermoedde ik, dat het

daar in met Wonder-Zout en Tartams Vttriolatus

op een mogt uitkomen. En^ dewyl in de zui-

vering van het Zoutwater door middel van Afch

en Kalk, wanneer van dezclven wat te veel ge-

nomen wordt, in de plaats van Wonder-Zout een

Tartams Vitnolatus wordt voortgebragt ; zo nanl

ik my voor, onder de genen, die ik tot onder-

zoek der Oorzaaken van de bekwaamheid des

Zouts ter Inzoutinge 'gefchikt had , zo wel aan

de Tartams V'étriohtus als aan het Wonder-Zout,

^0' aileen als met anderen vermengd, een plaats

ïje gunnea.

Ik nam dan dertien nieuwe , wel verglaasde

xVarden Potten , en deed in ieder een Pond

Vieefch , dat in middelmaatige ftukjcs was gefnee-

den, voegende by elk een byzondere foort van

Zout , en wel daarom met voordagt zo veel, op

dat ik weeten mogt , of,' niectegenftaande de

Veelheid, in het een of andere eene Rotting ont-

ftaan kon. By ieder Pond Vleefeh, raamelyk^

deed ik zes Loot Zouts; behalve het eene, welk

ik, zonder iets daar by te doen , in de open Lugc

liet ftaan. liet was in 't begin van de Maand

Mdar(, dat ik dit Vleefcb 5 verfch geflacht, met

zyn
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zyn Zout vermengde , om de daar in ontftaande

veranderingen tot aan het begin der tegenwoor-

dige ili^-maand waar te neeraen. Ik iiad door-

gaans vry warm e-n fchoon Weer, tervvyl mvn
FahrenheitiaanfcheThermometcr,'s morgens vroeg

en 's avonds , vceial 45 en 's middags van 55 tot

6c Graaden tekende. Alle deeze Potten ftondcn

in de bovenfte Verdieping van myn Huis, aan de

vrye Lugt bloot gelleld. In de eerfte , daar het

Vkcfch, zonder iets 'er by, was, begon het-

zelve reeds den vyixien dag te ftinken , krygendc

van boven een witte en eindelyk een groene

Huid, wordende Slyraerig en Sraeerig, neemen-

de in Stank dagelyks toe , en zynde , in vier

Wecken tyds, geheel verrot.

Ig de tweede Pot had ik by het Vleefch van

het befte Bron- of Pö/^f/-Zout : dit was inkorten

tyd geheel gcfmolten , en veranderd in een taa-

melyke veelheid Pekel, zonder dat 'er een drup-

pel Waters was bygedaan : doch die Pekel ver-

minderde naderhand vry veel , en werdc in het

Vleefch teruggetrokken, wordende eenigermaa-

te donkerer rood. Naderhand egter, in vier

Weeken tyds , kwam 'er geen de minfte veran-

dering in , van Kleur of Reuk. Omtrent de Pot,

daar Vleefch in was , met tvedergeboren Zout ver-

mengd, heb ik even het zelfde als in de tweede

Pot ^ van het gewoone Zout , waargenomen ,

zonder eenig onderfcheid. In de vierde Pot was

liet Vleefch met Potajch gemengd : dit werd,t by

I.^. Deel, Ff 3 de
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de vermenging aanftonds zwart , het kreeg veel

Pekel , die egter niet verminderde , en het bleef

pok
f
in de vier Weeken , zonder verdere verande-

ring. De vyfde Pot was met Vleefch en Gesfi

van Zout^ in de zelfde veelheid van Gewigt ge-

nomen als het Zout, opgevuld. By de vermen-

ging raakte het Vleefch, aanftonds,'alle Kleur

kwyt: wordende graauw en bleek, doch bleef,

voor 't overige , de vier Weeken lang , zonder

verandering. In de zesde Pot had ik Armomak-

Zout by 't Vleefch gedaan , en , vier Weeken
lang, daar in geen onderfcheid van die met goed

Zout , N. a en 3, kunnen waarneemen, behalve

dat de Kleur van het Vleefch wat donkerer wier-

de y dan met gemeen Zout. In de zevende Pot

was Tartams Vïtnolatus en Vleefch ; dit pekelde

byna geheel niet, en evenwel bleef het Vleefch

zo fchoon en frifch , dat het , by de andere foor-

ten vergeleeken , wel Roozen-rood fcheen te

zyn : het meefte Zout bleef ongefmoken , en

wierdt op de Oppervlakte een weinig droog, bly-

vende dus voile visr Weeken zonder Stank ea

zonder verandering. In de agtfte Pot was Won-
der-Zout en Vleefch : hier in nam ik het zelfde

waar als in de zevende , uitgenomen dat het in

't eerli zig nog aangenaamer rood vertoonde, meer

pekelde , doch op *t laatfte de roode Kleur wat

bleeker wierd. Zo wel Nomm. 7 als Nomm. 8

behielden de waare Vlecfchreuk zo volkomen , als

pf zy eerfl: van 't Slachten kwamen. In de ne-

gende
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gende Pot was zodanige Loog van gegradueerd Pe-

telbron-Water , die niet meer tot Kryftal fchie-

ten gebragt kan worden , en waar in zig nog Sal

fnirabi/e oi Wonder-Zout bevindt. Hier vermeer-

derde de veelheid van Vogt niet, maar het Vleefcli

wierdt bruinder en donkerer van Kleur , dan al

de overigen , uitgezonderd alleen dat met de Pot-

afch. Ik kon 'er , in de veertien Dagen ,
geen

verandering in befpeuren , dan dat het begon te

fchimmelen. De tiende Pot bevatte Vee-Zout en

Vieefch; daar in wierdt het Vleefch nog wat don-

kerer van Kleur j het kreeg veel Pekel; het fcbim-

rnelde in de derde Week ; doch in de Reuk vond

ik, na vier Weeken verloops, nog geen Kente-

kenen van Rottigheid. De elfde Pot was gevuld

met Vleefch en Loog , daar men niet meer Zout

uit haaien kon , van ongegradueerd Bronwater

;

daar wierdt het Vleefch in , van Kleur ,
gelyk

Nomra. 9, en pekelde fterk, doch fchimmelde den

tienden Dag, met een wit Slymerig Vlies: het

Vleefch verloor meer van zyne Kleur : het trok

de Pekel fterk onder zig en het Vleefch fchoof

altemaal naar boven , laatende ook reeds in de

derde Week fterke blyken van Rotting in de

Reuk befpeuren. De twaalfde Pot hieldt vier

Loot Zout , twee Loot Tartarus Vitriolatus en

een Pond Vleefch : de dertiende vier Loot Zout,

twee Loot Wonder- Zout en een Pond Vleefch.

Deeze beiden waren volkomen gelyk in fchoon-

heid van Kleur , hadden een friffchc Vleefchagti-

IX. Deel, Ff 4 ' g«
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ge Reuk, doch pekelden niet fterk: om kort te

gaan, hetVleefch was 'er, na vier Wecken ver-

loops , zo heerlyk in , dat ik hefloot , nimmer

het Vleefch op een andere wyze te l^aten inzou-

ten, wanneer een mindere veelheid van Zouc

dergelyke uitwerking hadt.

Dewyl nu ook in vier Weeken , in de vrye

nog taamelyk warme Lugt, de minften van deeze

Potten geen blyk van Rotting wilden toonen; zo

goot ik by ieder vierentwintig Oneen Water

:

waar op zig , in 't vervolg , deeze Verfchynze-

len openbaarden. No. 2 bleef zonder eenige Rot-

ting, tot dat wederom veertien Dagen verloopen

"waren : toen begon 'er op de Pekel een dun Huid-

je te komen; 't welk na de derde Week was ver-

meerderd, en het Vleefch begon naauwlyks wat

te ruiken. Ik kookte 'er een Stuk van , dat nog

frifch en goed en fchoon rood was , en aan 't wel-

ke men, na het kooken, niet veel Reuks be-

vondt. Vervolgens nam , tot heden, de Reuk

wat toe , als ook het Vhes over de Pekel , doch

tot deezcr Uure zyn de onderfte Stukken nog

frifch en byna Reukeloos. Met No. 3 was het

eveneens gelteld; hoewel het gekookte Vleefch,

iiitwendig , niet zo aangenaam van Kleur zig ver-

toonde. No. 4 is en blyft zwart , even als das

andere : het ra de derde Week gekookte ftukje

Vleefch , zo wel als het ongekookte , ftinkt niet

Rottig, maar vlug Pisagtig : het gekookte heeft

geen Kleur meer, is ook niet zwart, maar gantfch
^''

Zou-
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Zoutig en de Pisagtige Stank fteemt van dag tot

dag fterk toe. In No. 5 bemerkt men , tot dee-

zer Uure , geen de minite verandering. Het ge-

kookte Stuk was zonder eenige Vleefchkleur en

geheel murw. In No. 6 hadt zig, na het bygie-

tcn van Water , de Kleur langs hoe meer naar 't

donkere getrokken ; na verloop van veertien Da-

gen begon het wat te ftinken, doch niet veel en

flcgts de bovenfte Stukken: het gekookte Stuk

Vleefch verfchilde weinig van No. 2 en 3, daii

dat het een weinig meer rottige Reuk van zig

gaf: na de derde Week nam de Stank geheel de

overhand, en daar kwam zeer veel Schimmel op

de Oppervlakte van de Pekel. No. 7 bleef zeer

fiifcü tot na verloop van veertien Dagen , als wan-

neer het eene wat onaangenaame Reuk begon aan

te neenien, doch van geheel anderen aart dan die

van rottend Vleefch ; na drie Weeken verloops

hadt dceze Reuk niet veel toegenomen; het ge-

kookte Stuk Vleefch was , door en door, heel

fchoon Roozerood , en hadt de gemelde Reuk
meeftendeels verlooren ; beginnende, gelyk iij

de overige Proeven , langs hoe meer te ftin-

ken , en fchimmelende fterk. No. 8 begon reeds

den agttienden Dag, na dat 'er Water bygegoo-

ten was , wat te ftinken , en deeze Stank nam
vry fterk toe : het gezooden Stuk Vleefch was
bleeker dan No. 7, en hadt van binnen de Kleur

t'eenemaal verlooren : na gemelden agttienden Dag
nam de Schimmel, Stank en Rottigheid zeer fterk

IX. Deel. toe.
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toe, en het wierdt geheel Slymcrig. No. 9 bleef

in Kleur onveranderd, begon den twaalfden Dag

reeds te ftinken ; wierdt Slymerig , fchimmelde

llerk, en de Rotting nam zeer de overhand; het

gekookte Vleefch ftonk fterk en zag zeer bleek.

No. 10 hieldt zig:, in alle opzigten
,
gelyk No. 9;

maar de Schimmel en Stank begonnen eerft een

paar Dagen laater, en namen niet fterk toe. Daar-

entegen hadt No. II , agt Dagen na de bygieting

van 't Water, zo fterk begonnen te rotten , dat

het byna nog eens zo fnel bedorf en veel door-

dringender ftonk , dan het Vleefch, 't welk in 'c

geheel niet ingezouten ware : zynde ook de Pe-

^el geheel dik, taay en Slymerig geworden.

No. 12 en 13 zyn, zelfs met het Water, eer

duurzaaraer gebleeven, dan dat men eenig onder-

fcheid van het befte Zout had kunnen waarnee-

men.

Het is, hier omtrent, merkwaardig, dat, daar

de Muggen haar Eijertjes aan de Zydwanden ge-

legd hadden, zy aan No. 5 in 't geheel niet; aan

alle Potten^ daar het fmeerige Wezen nog 'er by

•was, gelyk in No. 9, 10, 11, byna in 't geheel

geene ; aan de zuivere foorten van Zout^ gelyk

No. 2, 3, 4, 6, 7, zeer weinig, aan de ver-

mengde No. 12 en 13 en aan No. 8 de meefte

Smeerigheid hadden aangelegd; dat verder deeze

Smeerigheid naar deeze orde uitgekomen en tot

Wormen geworden zy ; maar dat zy in eenigen

geheel niet
,

gelyk No. 4 j in anderen ,
gelyk

No.
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No, 2, 3, 6, 7j 9— 13. wel levendig gewoN
den 5 maar niet gegroeid en zeer klein gebleeven

;

ja in eenigen weder geheel te gronde zyn gegaan;

daar dezelven , in tegendeel, in No. 8 zodanig

de overhand genomen hebben, dat het te ver-

wonderen zy. Het heeft my gerouwd , dat ik

niet tot ieder Pot een Thermometer gereed ge-

maakt j en dien , geduurende de Rotting , daar

in gezet had ; want het heeft my daarom menig-

maal gefeild een regt Befluit te maaken. By voor-

beeld het Schuim by de Wormen, No. 8, zou

my byna overtuigen , dat een meerder Warmte
daar in ontftaan zy, welke toe den zo fnellen

wasdom en het toeneeraen der Wormen in deeze

Pot aanleiding gegeven hebbe.

Ik zal my, nu, hier omtrent niet verder uit-

breiden, maar aan anderen overlaaten te onder-

zoeken , in hoe verre myne gedagten in deeze

Proeineemingen en derzelver Gevolgen gegrond

zyn. Indien ik tyd had, zou ik even die zelf-

de Proefneemingen , nogmaals , en wel op eené

veel meer befliffende manier 3 herhaalen : doch

thans is de tyd tot het Uitgeeven verloopen , en

te vooren had ik de Oogmerken nog niet , die my
aanleiding gaven tot het in 't werk Hellen van ge-

melde Proefneemingen op zulk een manier, als ik

dezelven thans herhaalen zou. Niettemin is daar

door de Gevolgtrekking taamelyk buiten weder-

fpraak gefteld , dat hoe minder Loogzoutige zelf-

ftandighcid en Smeerigheid 'er in eenigZout zy,

IX. DeeLï het-
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hetzelve zo veel te beter by het Inzouten zynt

werking verrigte-, en dac geen Tartams Vitriolatus

noch Sal mirabile het Zout in de vermenging ee-

rig nadeel doe, offchoon zydoch, inzonderheid

het laatlle ^ op zig zelf alleen van geen zo goede

uitwerking zyn, als het gewoone Zout.

Indien wynu dit alles, wat tot dus verre ge-

zegd is, by elkander voegen , zó blykt daar uit^

dat de deugdelykheid van het Zout tot inzouten

al bange van deszelfs zuiverheid , de zuiverheid

van de affchciding der zo wel vreemde Smeerige

als Loogzou tige deelen ; deeze affcheiding vaa

de.voorQcelcn der zagte Uitdamping, de zuive-

ring met Kalk en Afch, en voornaamelyk van

het daar tuffchen brengen eener derde foort van

Zout , welke , wanneer daar van ook iets, op 't

Iaatrt,in de Kryftalfchieting mede daar onder ver-

mengd worde , aan de Oogmerken van het Inzou-

ten , in verbinding met het Keuken-Zout , niet te-

genftrydig, maar nog^ eer voordeelig zal zyn, af-

hange.

H.

WAAR-
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WAARNEEM 1 N G E N

omtrent de

È I EK TEN
T E

AMSTELDAM,
In de Maanden Jtdy , Augujius en Sepemhery^

dès Jaars 17Ó4.

HEt Weer ïs 'myuly vefanderlyk , doch in Ait^

gtiflus vry wariii geweeft naar den tyd. Ook
verneemt men, dat het te Rome ongemeen heet

geweeft is in dié Maand , hebbende de Thermome-

ter van Reaumur, den 11 Auguflus » aldaar g&-

ftaan op 31 Graaden, dat 102 Graaden is volgens de

•Thermometer van Fahrenheit. In Auguflus bc-

'jonnen , hier in de Stad , reeds de Remittee-

fendé Herfftkoortfen , vroeger dan in andere Jaa-

ren : hebbende 'er vervolgens veele Galkoortfen ge-

heerfcht onder het Gemeen : zo dat het Gafthuis by-

iia vol lag met Zieken. De Kindcrpokjes zyn 'er

geduurende deeze drie Maanden geweeft, en wa-

ren in foramigen kwaadaartig, op den veertiendca

dag de Patiënten, waar onder zelfs Bejaarden, uic

het Leven rukkende. .



- NATUURKUNDIGE

WAARNEEMINGEN
ÜP EENE ReIZE van KaiRO NAAR DE

EGYPTISCHE
PIERAMIEDEN

EN NAAR DË

GRAFSTEDEN DER MOMIEN,
DOOR DEN Heer

Dr. H A S S E L Q U I S T,

'Lid van de Akademie der Weetenfchappen van
Stokbolm en van die van Upfal in S-weeden,

(Dr. Fr. Hasselq^uists 3Ceifnm4i ^rtlepiurt.

Rolt. 1762.}

DEii i-iyiily des Jaars 1750, 's namiddags

om vier Uuren , trok ik , in 't geleide

van een Janitfaar en van myn Knegt , van Kairo

a£ Myn Reisgezelfchap wcrdt nog vergroot

door een Georgifch Kriften , die hier in 't Land

een Arts was, door een Joodfchen Rabbi van

Neuremberg en door een Reiziger, die in Alep-

po geboren en aan het Hof van den Keizer van 't

Roomfche Ryk was opgevoed. Hy werdc al-

IX. Deel. Hh hier



4g2 Natuurkundige Waarneemingen

hier de Baron van Burkana getyteld en was nieuw-

lings van Rome herwaards gekomen. Wy ree-

den altemaal op Ezelen , en kwamen , na dac wy
de flegce , naauwe en Huivende Straaten van Kai-

ro ten einde gekomen waren , op een taamclyk

wyd en onbewoond Veld, het welk niet weinig

geleek naar een kleine Woefteny, behalve dat

hier en daar eenige Egyptifche Vygeboomen(tSy-

comori') en wilde Cypreffen (Tamarïjc't') , diC

dorre en onvrugtbaare Zandveld met haare groe-

ne Bladen verfierden.

Daar op kwamen wy te Oud Kairo, thans een'

dor Voorfteden van de Stad. Hier zagen wy
verfchcide groote j, en , naar den Smaak des Lands,

fchoone Gebouwen , zynde de Zomerhuizen of

Landwooningen van de Turkfche Grooten. By
ieder was een ruime Hof of Tuin, met de heer-

lykfte Boomen daar in ; gelyk de Kaffi-e (Cafjid)^-

Sleepruimcn (^Acaad) , laage Palmboom (Muja')
^

Dadelboora (Phirmx') , wilde Cypreffen (Tatna-

rijcus') , de Mhnoja en anderen ; doch zonder ee-

nige fchikking of orde en als in 't wildgroeijendc

Deeze Lufthuizen lagen aan de Nyl, en dus gantfch

niet onaangenaam voor derzelver Eigenaaren.

De plaats, daar men de hoogte van het Wa-
ter, by het opzwellen van de Rivier, afmeet^

genaamd Nytmeeter^ was het merkwaardigfte by

Oud Kairo. Die beftaat in een taamelyk groot

vierkant Huis, dat aan de Nyl gebouwd is, en

welks Dak in een daar op gen:i€tzelde witte Pie-
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ramiede uitloopt. Op eenigeh afftand van den

Grond zyn Openingen ^ die aan het Water een

vryen inloop geeven, en, in 'c midden van het

Gebouw ftaat een Marmeren Pylaar of Kolom,

waar aan een Maatftok geplaatfl: is ^ daar men de

dagelykfche toe- ofafneeming des Waters zo lang

op waarneemt, tot dat de Rivier in de Stad en

over *c Land geftroorad zy. De Regeering be-

itelt iemand, om aldaar deeze Waarneemingen te

doen, en ,
geduurende deezcn tyd

,
gedoogt hun-

ne Bygeloovigheid niet, om Menfchen, die van

een anderen Godsdienft dan den Mahomethaan-

fchen zyn , daar in te laaten komen. Het was

ons , derhalve , op deezcn tyd onmooglyk , dit

Heiligdom van binnen te befcbouwen, doch op

een ander tyd had ik gelegenheid, om hetzelve

te zien.

^ Wy lieten ons in een kleine Praam of platte

Schuit, met onze Ezelen en al ons Reistuig, over

den Nyl zetten, landende aan de andere zyde

by Gifa, 't welk een der befte Dorpen is om Kai-

ro , daar men zelfs Sal Armoniak maakt. Wy
zetten onze Reize voort tot aan onz? Nagt-

Herberg, die wy in een ander Dorp, niet ver

van daar, namen. Hier had ik het genoegen van

een regtfchapen Landsdouw te zien; rlak Land,

Dorpen, Boeren, Boerinnen, Akkers, Vee,

Landbouwerye : om kort te gaan , Egypte ge-

lykt, hier in , onze vlakke Landftreeken in Europa

tolkómen. Alles vertoonde zig thans g'elyk in

IX. Deel. HU 2 .- onze
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onze Herfft : de Akkers waren dor en ledig, eiï

men zag op het geheele Veld naauwlyks een groen

Blad ; behalve dac , hier en daar, een ftuk Lands

niet Abdellavt (Augurk-Komkommers) en Seja^

7/J«w bezaaid ware. Geduurende onzen Winter

en het Voorjaar, in de Maanden December^ 'Ja'

nuary ^ Vebruary en Maart ^ is Egypte in zyne

Pragt ; dewyl alsdan de Overftrooraingen van den

Nyl gepaffeerd zyn , en al het Aardryk bezaaid

js. Alsdan heeft het , van een kleinen Berg ge-

zien , de gedaante van een groene Zee , of lie-

ver van een Grazige Weide , waar van men het

end met het Gezigt niet kan bereiken.

In onze Nagtherberg werden wy door den

Scheik , als den voornaamften van het Dorp

,

zeer Hoffelyk en beleefd ontvangen. Hy liet ons

brengen in een groote Zaal van een Steenen Huis,-

dat aan een Turk in Kairo toebehoorde. Na een

Uurtje vertoevens was onze Avondmaaltyd vaar,

dig 3 die naar des Lands gebruik , zonder veel

Omftandigheden , was toegericht. Onze Huis-

waard hadt twee jonge Bokjes Aagten laaten. In-

het Sop, dat daar van was afgekookt, werdt een

menigte Tarwebrood tot eene Bry gezooden, en-

daar mede twee Schottelen gevuld, van zulk een

grootte, dat tot ieder twee Menfchen werden

vereifcht, om ze te draagen. In 't midden van

dit Broodfop was gekookte Ryft , en om het

Brood in 't ronde lag het Vleefch , dat in ftukken

was gefneeden. De Vloer was onze Tafel : een

Bie-
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Siezen Majt ons Tafellaken , de holle Hand dien»

(3e tot Lepel, de Vingers tot Meffen en Vor-

ken. Die zig niet op deeze wyze van de Ara^

bieren wilde trakteeren katen: bet zou hem kwaa-

lyk genomen worden. Zy onthaalen de Vreem-

delingen gulhartig: ja ik twyfel, ofmen wel er-

gens grooter Vriendelykheid, ongeveinftheid en

Gaftvryheid zou kunnen vinden , dan by hun.

Dit was de Handelwys hunner Voorouderen,

welker Leven de Heilige Schrift ons heeft afge-

fchetft: zy is het nog hedendaags en zal het waar-

fchynlyk blyven, zolang de Wereld ftaat.

Na dat wy die Nagt hadden uitgerufl:, vervor-

derden wy , met het aanbreeken van den Dage-

raad, onzen Weg. Wanneer wy ongevaar ander-

half Uur over Bouwlanden en voorby eenige Dor-

pen gereisd waren, zo kwamen wy aan de Ten-

ten der Arabieren , die hunne Legerplaats rondom

de Pieramiedcn opgeflagen hadden. Hunne Op-

perfte was een Scheik, zonder wiens bewilliging

niemand dezelven kan bezigtigen. Hy zondt ons

zynen oudften Zoon , te Voet , in 't gemoet , om
ons te verwellekomen , die ons ook in een klein

Huis bragt, het welk voor de Reizigers, opeen

kleinen afftand van de Tenten, gebouwd was.

Hier liet ik hem de Gefchenken overhandigen,

welken ik mede genomen had, en, nadat hy ons

KofFy hadt doen fchenken , fteegen wy weer op

onze Ezels , om naar de plaats te ryden, daar wy
liet oog op hadden. De Scheik kwam zelf me^

J^, Deel. Hh 3 zy-»
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zynen jongden Zoon uit het Leger, beiden op

pragtige Paarden gezeten , en dus geleidden zy

ons tot aan de Pieramieden.

Hier ondervond ik, hoe groot het onderfcheid

zy tuüchen een levendig en dood denif:beeld

,

van een Zaak ; naar dat men die met zyn eigen

of door eens anders Oogen befchoiuvt. Ik had

de Berigten van alle Reisbefchryvers aangaande

de Egyptifche Pieramieden gelezen : ik had daar

van Aftekeningen gezien en de Vertellingen van

Oog-Getuigen aangehoord. Dat meer is, ik had

ze zelfs van verre en van nader by gezien , federt

ik in Egypte gekomen was: maar door dit-alles

was my nog niets bekend van de uitwendige ge-

üaltedeezer Pieramieden, voor dat ik hier kwam;

veel min nog van het inwendige, tot dat ik 'er

zelf was ingegaan.

Wy gingen eerft rondom de grootfte en fchoon-

fte Pieramied, om haare Hoogte, Breedte, Ge-

ftalte en Samenftelling te bezien. Toen gingen

wy 'er binnen , na dat men ons den Ingang geo-

pend, en wy onze Fakkels aangeftoken, eneeni-

ge Piftoolen in de Ingang afgefchooten hadden.

De Scheik en zyn Zoon geleidden ons in alle Ge-

welven j Gangen en Vertrekken. Om zeven

Uuren gingen wy 'er in, en kwamen 'er te half

negen Uuren weder uit. Toen wy 'er uit wa-

ren , en de anderen eenige ververfchingen ge-

bruikten , klom ik alleen van buiten by de Piera-

mied op , en verzamelde zo veel , van Stecnen en

Ver-
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Verfteende Zaaken^ als ik vond. Ik hield de

Weftelyke zyde en verwyderde my niet van den

flinker hoek , als de befte weg zynde. Ik was

reeds tot de helft van de Pieramied opgefteegen,

en had op ieder trap wat gevonden, dat opmer-

king verdiende, wanneer de Steenen zo heet

wierden van de Zon , dat ik ze niet meer met de

Handen aanvatten kon, 't welk my ditmaal ver- .

hinderde, tot aan den top toe op te klimmen. Ik

nioeft dan te vrede zyn , met verder aan den

Voet de Natuurlyke Zeldzaamheden , die ik vond,

^n te zamelen.

Toen begaven \vy ons naar de kleinere Piera»

Ulieden , die ik omreedt , en haare Geftalte be-

fchouwde. Eindelyk wilde ik weeten , of het

Ryk der Delfftoffen alleen myne Nieuwsgierig-

heid hier bezigheid verfchafien kon , en of 'er

Jiet brandende Zand de overige Ryken der Na-

tuur 't eenemaal verbannen had. Had ik niet

naauwkeurig omgezien , zou ik in 't Gevoelen zyn

gebleeven, dat men my te Kairo, als een alge-

meen Gerugt, hadt ingeprent; hoe men, by de

Fieramieden , een leevend Dier of een Plant

vrugteloos zou zoeken. Inderdaad , de Grond is

'er zo gefteld, dat men 't haaft voor een Won-
derwerk houden mogt , als daar een Dier of een

Plant zyn Voedzel vinden kon. Evenwel vond

ik zo wel 't een als 't ander.

Het eenigfte Gewas , dat my hier voorkwam >

IX. Deel. Hh 4 was
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was het Wrattcnkruit QChonJrilhijftmcea'). Van
Dieren zag ik den kleinen Haagdis , dien ik in

de Levant overal op de Muuren hadt zien fprin-

gen , hier overvloedig in 't Zand omzwcrvcn.

Doch het geen my 't grootftc pleizier gaf, was

de MiercnlccLiw (Formica- Leo') ^ welke 'er als

zyn eigen Republiek hadt. Zy fprongcn by hon-

derden in 't Zand rond, even als de Mieren, Al-

temaal hadden zy Steentjes, Zand, rottige ftulc-

JGS Hout of iets anders tulTchen haarc aartigc Ny-
pers, en fnelden daar mede naar hunne Woonin-

gen , welke zy zig, hier en daar, in 't Zand

gemaakt hadden. Overal vond ik een menigte

Woonplaatfcn van dceze Infckten, die als kleine

Molhoopjes in 't Zand opgeworpen ^ ongevaar van

twee Vuiltcn groot en van boven eenigcrmaate

plat waren. In 't midden van die Vlakte zag men

een klein Gaatje, als van een Rietje, waar door

zy uit en in kroopen. Ik tafte ze in hunne Ver-

fchanzingen aan, van welken ik ecnigcn omvcrrc

wierp , met oogmerk om derzclver inwendig

ÜVIaakzol en de manier van Huishouding naar te

fpoorcn: doch ik bedroog my, dcwyl ik niets

jnecr uitvoerde, dan dat ik haare Buitenwerken

vernielde : want zy hadden den bedekten Weg
zo voorzigtig aangelegd, dat het onmuoglyk wa-

re het inwendige van haarc Wooning te ontdek-

ken. Alle Bouwkonft, Pragt en Koftbaarheid,

waar mede de ftouCe Pieramicden praalen , zyn
' niet
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^iet bekwaam , om een Onderzoeker der Natuur

zulke hooge Gedagcen in te boezemen , als de

Wünderbaare Koniï van dit kleine Diertje.

Tullchcn de Tenten der Arabieren en de Pic-

ramieden zag ik dat buitengemeen grootc Beeld,

waar van alle Reisbefchryvers fpreeken. Mea
hadt hetzelve zo flegt toegefteld , dat van het

Aangezigt byna niets meer was te zien. De Ara-

bieren , die uit hoofde van het Mahomethaanfch

Geloof geene Beelden gedoogen, hebben het Ge-

laat groot elyks vernield, door met hunne Spieffeii

naar hetzelve, als naar een doelwit, te werpen.

Voormaals was het een pragtig Stuk, doch meelt

vermaard, om dat liet op de plaats zelve uit een

Kalkberg gehouvi'en is.

W7 begaven ons terug naar de Tenten van

onze Arabieren , welker Levensmanier ik voor-

heen niet gezien had, en was derhalve begecrig,

daar in onderrigt te worden, Jk zal daar van een

korte Befchryving geeven. De Arabieren voe-

gen zig tot zekere Huishoudingen te farnen, diq

een plaats beflaan , waar zy hunne Tenten op-

zetten. Dit Gezin ftclt iemand aan tot Schcik of

Voorftander: wiens Ampt het is , de Gelchillen,-

die tuffchen hun ontftqan mogten, te beflegten,

en hun aan te voeren tot gemeene verdediging.

Hunne Levensmanier is niet pragtig , maar vol-

doende, om hun genoeglyk te doen beftaan. Hun-

ne Tenten , grootendecls van Kemelshaair ge-

maakt , zyn zo gcfchikt , dat de Wooning der,

' IX. Deel. Hh 5 Vrouwe-
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Vrouwsperfoonen van die der Mansperfoonen af-

gezonderd zy; dewyl beide Sexen , naar de ge-

woonte der Oofterfch e Volleeren, niet gcdunrig

in één Vertrek by elkander mogen zyn : veel min

mogen de Vrouwsperfoonen , volgens de Maho-
methaanfche Religie , zig aan Vreemdelingen laa-

ten zien. Hun Huisraad bePcaat by de Vermo-

genden in een Mat , die over den bodem van

hunne Tent uitgefpreid is, en daar op zetten zy,

voorin de Tent, eenSopIia, die hun tot Tafel
^

Stoelen Bed moet dienen. Zy hebben Koperen

Vaatwerk, waar in zy hunne Spyze kooken, doch,

als het gegeten zal v/orden^ wordt het van hun

in Houten Schottels uitgcfchud. Hunne Ryk-
dom beftaat in Paarden, Ezels, Kameelen, Os-

fen, Koeijen, Schaapen en Geiten, welken ie-

der Huishouding buiten voor haare Tenten heeft.

Zy houden ook een menigte van Honden. Om
decs tyd hadden de Arabieren hun Vee t'huis, en

voedden hetzelve met gekapt Stroo en gedroog-

de Klaver, doch de Paarden met Koorn. In het

Saizoen, wanneer Egypte groent, zoeken zy zo-

danige plaatfen, waar hun Vee van groen Plant-

gewas kan leeven. De Paarden zyn de grootfte

Rykdom van dit Volk, 't welk reden heeft oni

dezelven hoogte fchatten, dewyl het de fchoon'-

llcn en beften in hun Soort zyn. Een Arabifch

Paard is tenger, met een langen Hals en fchoone

Beencn : het is vol Vuur en heeft een vluggen

Gang. Die ros zyn van Kleur worden meeft

ge-
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geagt. Een gedeelte is fchimmel ofwit met Yzer-

graauw gemengeld', zwarte Paarden ziet mén 'er

izelden. Indien zy 'er een van deeze Kleur, dat

geen Vlakken heeft, krygen, zo houden zy dit

voor ongelukkig en dooden het.

• De Arabieren zyn voortreiFelyke Ruiters, waar

toe zy zig van hunne tederfte Jongheid afbekwaartr

maaken: zy zitten vaft en wel te Paard. Hunne

Zadels zyn byna op even de zelfde manier gemaakt

als de onzen ^ doch het agterftuk is zo hoog, dat

het de halve Rug van den Ruiter bedekt. ' De
Stygbeugel beliaat, volgens de Turkfche manier,

uit een Plaat, op welke de geheele Voetzool

ruft. Hunne Zadels hebben geen Buikriemen^

't welk bekwaamheid vereifcht om 'er op te fty-

gen en te ryden. Niettemin ziet men Arabifche

Jongelingen, die, in de volle ren van 't Paard ^

overend ryzen in de Zadel, en zig niet alleen vol-

maakt in Even vvigt houden, maar ook hunne Lan-i

fen werpen , en zig voor- en agterwaards wen-

den. Anderen keeren zig in 't rennen om, en

gaan op 't Ploofd ftaan in de Zadel. Hunne Klee-

deren zyn niet zeer Konftig gemaakt. Over 't

Lighaam hebben zy een Stuk van witte Wollen

Stof, waar aan de Snyder niet veel Gelds ver-

dient. 'Dit flann zy , eenige maaien, van de Bee-

rien over de Schouders op en neer, dat zy altoos

• de Handen vry houden. Ook bedienen zy zig

van Lywaat. Die genen, daar ik by was, had-

d'en roode Pantofiels aan de Voeten en een Tul-

^ IX. Deel, ban4
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band op 't Hoofd. Hun Geweer is een Lans,

meeftendeels zes Ellen lang, met een Spies aan het

eene end : die zy of in 'c Gevegc , of wanneer

zy een verren Togt doen
, gebruiken. Een Stryd-

hamer , die aan een Stok, van anderhalf Elle lang,

vaft iSj en een klein hoekig ftuk Yzer , ook aan

dergelyken Stok, zyn de Wapenen , van welke

zy zig dagelyks bedienen
; gebruikende geen

Schiecgeweer, zo min als Sabels of Meffen.

Dit Volk is van middelniaatige grootte , Vlee-

zig doch niet vet , fterk gefpierd en ruuw van

Vel : van Kleur in *t Aangezigt zwartbruin j en,

getrouwd zynde, laaten zy den Baard groeijen,

(Jie by hun allen zwart is.
-

Met de Nieuvve Maan, die den 22 3^///v, 's

morgens te zeven Uuren, inviel, begon de tyd,

dat alle, die de Mahomethaanfche Religie toege-

daan zyn, de fchikking der Natuur omkeeren;

zodanig dat zy van den Dag de Nagt en van de

Nagt den Dag niaaken. Ik heb hier hun bekende

Ramazam of Ramadam op 't oog , een Feeft , het

welk dertig dagen of een geheele Maanefchyti

aanhoudt. Geduurende deczpn tyd Ipeenen alle

Mufulraannen zig van Eeten , Drinken , Tabak

en Kotfy: om kort te gaan, niemand mag, zon-

der zig ftraffe op den Hals te haaien, van den

Opgnng der Zonne rot aan haaren Ondergang,

een druppel Waters gebruiken : maar, zo dra

de Zon onder gegaan is, beginnen zy te eeten

(?n te drinken en zig vrolyk te maaken , tot dat

' de



DböR Dr. Hasselqüist, in EbrpTE. 4(^3

4e Zon weder opgaat. Alle Toorens der Mos-

keen en de voornaarafte Straaten, zyn alsdan, de

geheele Nagt door , met brandende Lampen ver-

fierd. Tk klom , 's avonds om zeven Uuren , op

een Plat, om de llluminatiën der ontelbaare

Toorens van Kairo te befchouwen, 'c welk ee-

ne vry aartige Vertooning maakte.

In Kairo vierde men den 27 van die Maand
een Feeft, waar toe de Natuur aan deeze Stad-

alleen het Recht gegeeven heeft, en dat derhaK

ve ook op geen andere Plaats der Wereld ge-

vierd kan worden. Toen, naamelyk, was het,

dat het Water van den Nyl in de Stad kwam,
en dus een aanvang tot de vrugtbaarheid van t
volgende Jaar maakte. Terwyl nu des Lands

Geluk of Ongeluk op deezen Dag , ten opzigc

van de veelheid des Waters , beruft , zo moec

dezelve by hun, noodwendig, de grootfte Feeft-

dag van 't gantfche Jaar zyn. De Nyl Haat

gantfchlyk onder 't geweld der Menfchen: hy
overftroomt het Land , doch heerfcht niet naar ei-

gen Willekeur : men leidt hem ; men bepaalt

hem naar 's Lands behoeve 3 niet voorzigtigheid

en opmerking : maar, tot de vermeerdering van

zyn Water , kan geen Menfchelyke Konft iets

doen : dit is een Werk van de Natuur.

Als de Nyl aanwaft, zo wordt een Dam van

Aarde opgeworpen aan de Opening van de Graft,

welke Keizer Trajanus in over-oude Tyden heefc

laaten uitgraaven. Deeze gaat van de Rivier dopr,

DC. Deel. de
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de Stad en eindigde weleer in de Zee by Ro-
fette, na dat dezelve het geheelc Land, daar zy

doorloopt, heeft beware rd. Wanneer, nu, het

Water tot een genoegzaarae Hoogte aangegroeid

is , 't welk men aan den beroemden Nylmeetcr

waarneemt j zo wordt de gedagte Dam doorge-

ftoken, waar op het Water in de Graft loopt,

én, nadat hetzelve llerker aangegroeid is, door

Kanaalen over het gantfche Land geleid wordt.

De Dag, wanneer zulks gefchiedt , is een Dag
van Vreugde, dien ik zag vieren, doch niet met

zo veel Omftandigheden, als gewoonlyk ; dewyl

de Turken hunnen Ramadam aanvingen, wanneer

alles ftil en aandagtig is.

Vervolgens wierdt het de bekwaamde tyd,

om de voormaaligc Bcgraafplaatfen der Egypte-

naaren te befchonwen ; dewyl men de Reize in

èen Schuit, over het ónder Water gezette Land,

kon afleggen. Den 16 September des Jaars 1750,

begaf ik my op dien Togt. Myn mcdgezellen

waren, de HeerRoBOLY, een Franfch Dro-

gift van Alexandrie, twee Janitfaaren en twee

Franfche Kooplieden. Wy kwamen den zelf-

den Avond te Oud Kairo, danr wy onzen In-

trek by een Syrifchen Koopman van DamaskusJ

hamen.

Terwyl de Avondmaaltyd gereed gemaakt

"Werdt, lieten wy een Mufikant van het Land

by ons komen , die een Koptifch Chriften was :

OTH ons, door het aanhooren van zyn Mufiek,

tot
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tot tydverdryf té (trekken. Zyn Inftrument, dat

men in Egypce overal gebruikt , en ook elders

in de Oofterfche Landen bekend is , v/as zonder

twyfel een der alleroudften, en, naar alle waar-

fchynlykheid , Davids Snaarenfpel of Harp. De
Chriftenen hier te Lande, zo wel als ook deFran-

ken , noemen het Pjahenum. Het heeft de ge-

daante van een Driehoek, en is zo grooE, dat

het bekvvaamelyk op de Knie kan ruften , wan-
neer daar op gefpeeld worde. Het is uit twee
Grondftukkcn famengefteld, die tot twee Duimen
van elkander ftaan , en heeft ongevaar twintig

Darmfnaaren van ongelyke dikte. Onze Muzikant
hadt, toen hy 'er op fpeelde, kleine Klaauwie-

ren aan de Vingers, die hy, door middel ran

een Ring, aan het uiterfte Lid vaft maakte. On-
der *t fpeelen zong hy ftigtelyke Arabifehe Lie-

deren, over de Goddelyke Voorzienigheid eiï

dergelyken : 't welk een regt fraay DivertilTe-

mentjWare. Men kan zig ligt voorftellen, dat,'

op deeze eenvoudige doch aartige wyze , Davids

Liederen zyn gezongen en gelpeeld geworden.

Den 17 begaven wy ons, met den Opgang van

de Zon, op een Nylfchip , na dat wy ons Reis-

gezelfchap met onzen Huiswaard vermeerderd

hadden. Wy rigtten onzen Koers naar de groot-

fte Pieramiede , die ik gaarn nog eens wilde

zien: zo wel wegens haare merkwaardigheid, die

wel eenige Togten verdient, wanneer men ia

Egypte zig bevindt ; als ook inzonderheid, dc-

IX. Deel. wyl
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Avyl ik my het genoegen wilde gunnen , van langs

den Weg, dien ik voor tw-ee Maanden gcrcc-

den was ^ thans te Water derwaarts te reizen.

Dic Togt is, om deezen tyd , in Egypte het aan-

genaamfte, dat men zig kan verbeelden. Wy
voeren op een diepte van twee tot vier voeten

Waters, en die plaatfen , welken het Water nog

niet overftroomd hadt , of daar hetzelve reeds

"weder hadt begonnen af te neemen, toonden hc:

heerlykfte Groen. Een groot gedeelte daar van

was met TurklcheTarw QMays), een ander met

Spaanfche Klaver (L?^cm;0 bezaaid: welk laatftc

êgter niet veel bedroeg, dcwyl men die niet

overal zaait, voor dat het Water afgeloopen is.

Verfclieide foorten van Vogelen onthielden zig

op de boven Water leggende Velden , in ontel-

baare menigte. Ik zag in 't byzonder Bonte-

kraaijen (Corvus Cor/iix) , Haairfnepjes (Tringa

Hypoleucos') ^ die nicinvlings aangekomen waren;

een Charadnus^ van grootte als een Duif, door

my befchreeven • de Veld- of Akker- Leeuwrik

(^Alauda arvmfis^j ; het gekuifde Juffertje, een

fóort van Reiger (Ardea Virgo, temponbus cnfta-

tis')', de Orientaalfche Reiger, dien ik in Smyr-

na befchreef. Van Pelikaanen of Kropganzen

vloog een geheele troep ons voorby ; dewyl het

derzelver Trektyd was, wanneer zy zig van de

plaatfen hunnes Zomerverblyft aan de Zwarte

Zee en de Kuften van Griekenland naar de Zui-

delyke Gewellen begeeven. Dit trok myne op-

merk-
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mèrkzaambeid wel naar zig, doch niet zo zeer,

als de. witte Ibis met zwarte Footen ; welker

groote menigte, die het gantfche Veld bedekte,

my opgetoogcn-hieldt.

Die eenig inzigt heeft in de Huishouding der

Natuur, zal zig niet verwonderen, waarom de

Schepper zuik een fchikking gemaakt heeft, dat

deeze Vogel zig om deez' tyd zo overvloedig

op de, Moeraffige Velden van Egypte bevindt.

Alsdan, naamelyk, trekt hy zyn Voedzel beft van

de menigte van jonge Kikvorfchen , die het Land

bedekken^ wanneer het Water afgeloopen is, en

die zig
,
geduurende de Overftrooming , onder

't Water ophouden en aldaar vermenigvuldi-

gen. 'Daar door, nu, dat deeze Vogel zig hier

ydx\ tot zyn Voedzel bedient , doet hy tevens aan

het Land een gewigtiger dienft, dewyl hy het-

zelve van een ontelbaare menigte van Ongedierte

bevrydt , dat zekerlyk voor Menfchcn en Vee
een doodelyken Stank veroorzaaken zou, indien

het overbleef en aan 't rotten floeg. Deeze Vo-
gel verlaat Egypte niet. Ik zag hem den gehee-

len tyd, zelfs toen het Land droog was, op het

Veld, doch niet in zo groote veelheid ; dewyl hy
zig alsdan over 't geheele Land kon uitbreiden

,

en thans tot kleine plekken bepaald werdt. Als

'er de jonge Kikvorfchen niet in zulk een menigte

zyn, dan leeft hy van kleine Sprinkhaanen en an-

dere Infekten , die op de Velden van Egypte niet

ontbreeken , en. zonder twyfel veel overvloedi-

IX. Deel. li ger
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ger zouden zyn j, indien zy deezen Vogel niet

tot hunnen Vyand hadden. Ik heb hem, zo wel

op den eenen als op den andereh tyd, gefchoo-

ten , en veel onderfcheid in zyne Vettigheid ge-

vonden ; 't welk te kennen gaf, dat hy thans veel

rykelyker en van beter Voedzel was voorzien C*y»

Tegen den Middag kwamen wy by de groote

Pieramiede aan. De zodanigen van myn Gezel-

fchap, die derzelver inwendig Maakzel niet ge-

zien hadden, begaven 'er zig in, en ik zogt mid-

delerwyl Natuurlyke Zeldzaamheden. Ik vond

thans niets anders, dan*t geneik te vooren reeds

gezien had, behalve een fchoone zwarte Jaspis,

die zig bewerken liet en een heerlyke Glans aan-

nam : benevens dien zeldzaamen Springrot (^Mus

yaculus')^ welke men in Egypte Gerbua noemt,

en van ray voorheen reeds befchreeven is (f) , als

ook de kleine dunne Haagdis (Lacerta jEgyptia^

ca), die ik thans voor de eerfte maal zag, en wel-

ke de oude Egyptenaars de eerc hebben aange-

daan, van haare Afbeelding op een Hyacynth te

graveeren , dien ik bezit.

Myn Voorneemen , om den top van de Piera-

miede te beklimmen , waar in ray de Hitte de Voor-

gaande

(*) Noopens de Vogelen , die op zekere- tyden van 't

Jaar in Egypte komen, kan men naleezen 'c gene Bel-
lo nius gefchreeven heeft. [Zie ook het gene daar van

gemeld is in het IV. Stuk der Natuurlyke Hiftorie vol'

gens bet Samenjiel van LrNW«us, biadz. 21.]
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gaande Reis verhinderd hadt, tragtte ik thans uit

te voeren ; doch het Noodlot wilde , dat ik an«

derniaal door het Weer belet werdt, verder dan

halver wegs te komen. Toen wy , naamelyk,

tot aan het midden van de Pieramied waren op-

gefteegen, ontftondt 'er zodanig een Storm, dat

ik en myn Knegt blyde waren, dat wy ons tus-

fchen de Trappen zo lang verfchuilen konden,

tot' dat de Wind bedaard was. Ik hield het

voor te veel gewaagd , om hooger te klimmen

;

alwaar wy mifichien, in zulk een Omftandigheid

,

geen zo veilige Wykplaats zouden aangetrofFen

hebben.

Wy vervorderden onze Reize, die egter, doot

de onvoorzigtigheid van onzen Schipper , niet zé

aangenaam was als voorheen. Hy bragt ons op

zulke plaatfen , daar het Water geen genoegzaa-

me Diepte hadt; des onze Schuit in de Modder
fteeken bleef. By geluk was het hier zo gevaar-

lyk niet, als voor Oeland of Yarmouth. DeNyL
vaarders wiften een bekwaame Handgreep , oni

zig weder in 't diep te helpen. Zes van hun plaat-

ften zig aan ieder zyde van de Schuit, en, de

Schouders onder 't Boord zettende, droegen zy,

om zo te fpreeken , de geheele Schuit voort, waar

ia

(t) JSt. Upfal, 1750. p. 17. [Zie de Befchryvfng en Af-

fceelding van dit zonderling Gedierte, in de Natuurl. His-

torie, volgens bet Samenjlel van LiNN^us, II. Stuk,
blndz. 488.]

IX% Deel. li a
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in over de twintig Menfchen, en veel Bagagie.;

was. Op zulk een wyze konden wy onzen Togt

weder, met plcifier, voortzetten.

- Tegen den Avond kwaraen wy te Abufir^ eert

Dorp, by het welke een Opening is, door wel-

ke men afgaat naar de Graffteden der Momiën.

Hier waren wy niet zo dra aangeland , of alles

was vol Menfchen: Jonge en Ouden, Vrouweii

en Kinderen ; het geheele Dorp liep uit , om ons

te zien , en te verneemen , wat wy begeerden.

De 'Boeren zyn overal nieuwsgierig en verwon-

derd als z.y Vreemdelingen zien; die van Egypte

voeden bovendien veel argwaan. De Scheik of

Belled van het Dorp kwam aan onze Schuit, met

t^Q.Q, anderen , gewapend zyndc met Sabels en

Piftoolen , en 'er uit ziende als onverfchrokken

Arabieren. Zy vraagden wat ons Oogmerk was ^

en lieten ons voor Geld Schaapen brengen tot on-

zen Avond-Maaltyd. De Oude verliet ons aan-

Itonds, doch zyn Gezelfchap bleef by ons, en dee-

ze Boeren aten met ons zeer maatig en bezadigd.

Onze Drogift vraagde den eenen, die een groot

en fterk Karcl was, waarom hy zo weinig at?

Het is een Gek, antwoordde deeze , die meer

eet, dan de Natuur vereifcht, en zig vervolgens

kwaalyk daar van bevindt : een Misdaad , om
welke, in ons befchaafd Europa, niemand in het

Dolhuis gezet wordt. Onze Gaften wenfchten

ons een goede Nagt. Wy bragten dezelve in

ons Vaartuig door, alwaar wy beter gehuis-

vell
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.veft waren , dan in een elendige Hut van dee-

ze Boeren.

Het heerlykfte Morgenrood fcheen ons den i8

in de Oogen , wanneer de Ouderling van Abufiris

ons een Koek, van Meel, Honig, Boter en

Water bereid , tot ons Ontbyt toefchikte. De
Eenvoudigheid en goed Inzigt , waar mede het

gjegeven werdt , deedt ons hetzelve te beter fmaa-

Tcen. De Gaftvryheid is de voornaamfte Deugd

,

welke de Egyptenaars en Arabieren van de Deug-

den hunner Voorouderen hebben overgehouden.

Het was by hun een groote Misdaad , van een

Huisvader, een Vreemden te laaten weg gaan,

-zonder hem iets aan te bieden. Die honger heeft,

en hun ziet eeten, kan zig veilig neder zetten,

en met hun gaan eeten, zonder dat hy behoeft

te vreezen , dat zulks niet wel zal opgenomen

worden : een Vryheid , die zy zo wel by hun

gelyke, als by Vreemden , zig ook aanmaatigen.

Wy gingen te Voet naar de Graftteden der

Momiën. Aan de andere zyde van het Dorp trof-

fen wyeen Bofchje aan van Sleedoorn (^Acacia)
^

welke hier in, 't drooge Zand maar een Heefter

bleef; daar zy anders, in een goede Grond , op-

groeit tot een grooten Boom. Zy hadt nog Bloe-

men , en te gelyk zo wel rype als onrype Vrug-

ten. In dit Bofchje vonden wy zulk een menigte

yan Haazen, dat wy zonder Honden, en zon-

der een ordentlyke Jagt aan te rigten , verfchei-

dene daar van onder voet fchooten , terwyl zy

IX. Deel, li 3 qns
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ons voorby fprongen. Die gaf den Drogift aan-

leiding, dat hy, na onze terugkomft te Kairo,

een Reize hervvaards deed , enkel om te Jaagen

;

wanneer hy '«r over de twintig ftuks fchoot. De
Arabifche en Egyptifche Boeren zyn de eenigften,

welke dit Dier in rufte laaten , daar het anders

in de geheele Wereld vervolgd wordt. De Heer

Barton, Engelfch Konful te Kairo, zeid'my,

dat de Heer Kanzelery-Raad Carleson, by

zyne Ophouding aldaar, den eerften Haas gefchoo-

ten hadt , die van de Franken , welke lang in

Egypte geweefl: waren, was gezien. Voordien

tyd was het in de Stad weinig bekend geweeft,

dat dit Wild zig in Egypte bevond ; ten minfte

wiften het de Europeaanen niet, en de Inwoo*

ners van Kairo nog veel minder ; die van hec

Vleefch der Haazen al zo weinig houden, als van

zulk een Jagt. Op een klein Eilandje daarom-

ftreeks hebben de Franfchen te Rofette dit Wild
geplant , 't welk 'er j zo men my verhaalde

,

naar genoegen begon te vermenigvuldigen.

Gerafcn (Capra Cervkafra) ontbraken in dee-

ze Landftreek ook niet. Wy zagen hun Voet-

fpoor allereerft in het fyne Zand, 't welk hier

den Grond overal bedekte, en zulks wel zo dui-

delyk, als men in Sweeden op de verfch gevallen

Sneeuw de Voetfrappen van veelerley Dieren kan

onderfcheiden. Zo wy al het gene tot derzelver

Jagt vereifcht wordt hadden gehad ; naamelyk een

goed getrokken Roer, een vlug Arabifch Paard,

een.
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een afgerigten Windhond of Valk, zo hadden wy
een Jagt kunnen aanftellen, die in Europa Koning-

lyk zou ge weeft zyn, en waar mede de Arabie-

ren zig dikwils verluftigen. Zy vellen de Gem-
fen , in 'c loopen , mee hunne Lanfen , zonder

Schietgeweer.
,

Eindelyk kwamen wy aan de Groeft die eerj

kleine Kanonfchoot van het Dorp Abufiris af is
,

op eene Zandige Hey gelegen j en naar onze

Wolfskuilen volmaakt gelykt. Met groot ge.

vaar en mocielykheid klommen wy langs een

Touw-Ladder, dien wy uit Kairo raedegebragt

hadden, naar beneden. Op den bodem van de

Groef hadden wy,aan de zyde naar de Woeftyn,

den ingang van de vermaarde Graffleden voor ons.

Deeze Kalkberg, dien ik voor den Grondflag van

geheel Egypte houde, is met onbefchryflyke

moeite uitgegraven , om daar in de Dooden-Afch

en Lighaamen te behouden. Kort by den ingang

zagen wy een ontelbaare menigte van Kegelvor-

mige Aarden Vaten , vyf Vierendeelen Voets

lang en een Span wyd aan den Bodem. Zy zyn

uit grove Kley , door de Pottebakkers Konft, ge-

i)rand, doch zonder Verglaazing. De Opening,

aan het wydfte end , was toegedekt met Dekzels

van de zelfde Stof, en met Kalk toegelymd,

V^anneer men deeze Vaten opent j> zo vindt men

in de genen , die wel bewaard zyn, een Stuk dun

Lywaat, dat Konftjg is te famen gerold, en met

ongetweernd Gajen in diervoegen bcwonden, dat

iX. Deel. li 4 het;
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het Garen van boven neder waards loopt, en het

ecne End het andere doorfnydc. In dit Ly vvaac

vindt men een zwartgraauwe Afch, waar onder

foratyds de Bek en Beenderen van een Vogel ge-

mengd zyn. Deeze Afch , die met haar ón wind-

zei even de zelfde Kegelvormige figuur maakt als

het Vat, is meeftendeels zeer wel bewaard. Som-

I;y4s V4ndt men enkel een klomp Afch daar in ,

zonder Bfckleedzel, als zyn de hetzelve door deti

tyd verteerd geworden. Het gebeurt ook, doch

zelden, dat men in zodanig een Vat een Vogel

vindt, wiens Kop, Beenderen, Ponten , Ve-

deren, ja de Kleur zelve, zodanig bewaard ge-

bleeven is, dat men onderfcheiden kan, van wel-

ke Soort die zy. Egyptifche Oijevaars (^Ardea

Jbh') en Kraanvogels (^Ariea Grui) waren, zo my
verhaald werdt, de eenigftcn, die men erkennen

kon. Ik was zo gelukkig niet, van 'er èen te

vinden, fchoon ik een taamelyk getal van deeze

Doüdkruikcn opende. Die genen , welke eenige

wel bewaarde gevonden hadden, /cidcn my,dat

de Kop en Pooten tuffchen de Wieken te famen

gelegd j en dezclven dus op even de zelfde manier

omwonden geweefl; waren als die, waar van wy
üe Afch zagen. Men vindt 'er ook Honden, die

gebalzemd en in Lywaat bewon den zyn. Ik heb

*er by den Franfchen Konful toKairo, den Heer

LivENCouRT, een gezien, die zo ,wel bewaard

^eblecven was, dat ik uit het Haair de Kleur en

Gcft^ke kon befluiten, dat die zelfde Soort van

Hon-
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Ponden (*) nog in Egypte zy, welke voor eeni-

ge duizend Jaaren aldaar was ; zonder dat z;ig eé-

nige van de menigvuldige Soorten , welken wy
in Europa van deeze Dieren hebben, ook in Egyp-

te heeft voortgeplant. De Honden hadden dies-

tyds een beter noodlot in dat Land, dan tegen-

woordig, nuzy, uit hoofde van Religie , voor

onreine en onwaardige Dieren worden aangezien.

Zy durven niét onder 't Dak van een Mufulraaa

komen , en worden gedood , wanneer zy deszelfs

Kleederen aanroeren. Derhalve moeten zy zig

onder den blooten Hemel onthouden , en leeven

van de Erfmaakingen en Aalmoefén van barmhar-

tige Luiden, of van 't Fortuin hun Voedzel af-

wagten. Men heeft my gezegd, dat eenFranlcIx

Jefuit', genaamd SicarAj die voor eemgc Jaarent

Opper-Egypte , ora Oudheden op te zoeken , door-

reisde, eenen Os, die op deeze manier ingebal-

femd was, gevonden, en naar Parys gezonden

heeft. Van de Graffteden der verfcheiderley Die-

ten gingen wy door onderaardfche Gangen ver-

der voort , naar die der Menfchen. Men is daar

ïn niet vry van gevaar, om te verdwaalen, in-

/ionderheid, wanneer men zig te verre inwaards

oegeeft. Aan beide zyden van deezen Gang zyn
uitgehouwen HoUigheden , in welken de Momiën
in haare Kiften , op de Voeten gezet, ftaan : docli

' - •
• de

(*) Canis familiaris ilmsfticm. LinH. Syfi. N. a»

3X. ï)eel. li 5 ;
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de Opening is weder toegemuurd , zo dat men
daar vari niets kan zien.

Oimrenc te tien Uuren 's voormiddags kwa-
men wy uit deeze Onderaardfche Verblyfplaats

,

die my op ver naa niet zo aangenaam was als iiet

open Veld , dat ik toen in 't ronde om my heen

zag en daar ik Natuurlyke zeldzaamheden zogt.

De Infekten, die zig op deeze Hey ondiielden,

waren degrootfte vrugc van deezen Reistogt. Ik

vond 'er eenigen , waar van ik verzekerd ben

,

dat geen Natuurkenner die .ooit voor my gezien

hadt : ik vond 'er ook eenigen , die ik reeds ken-

de. Van de laatftcn verzamelde ik, ineen klein

Uurtje, zes foorten van Juflertjes (J^ibelluW) ^

vier foorten van Springhaanen (Cicada^ en Kre-

kels (Gryl^'i'). Waar toe dient wel een woeft.»

wild Veld , vol van brandend heet Zand ? Kan
zig iets levendigs daar in onthouden? Zyn dee-

ze Woeftenyën geen onnutte Streeken van onzen

Aardbodem ? Dus vraagt de geen, die met een

vlugtig Oog over dezelven heen ziet. Maar, hy
blyve flegts een weinig liaan , en laate zig door

de fteekende Zonneftraalen en het ftuivend Zand

niet affchrikken. Hy kyke maar een weinig om
zig heen, dan zalhy in de dorfte Zandwoeftynen

een bcwys der Waarheid zien , dat door den

Schepper niets te vergeefs voortgebragt zy, en

dat 'er geen plaats op den Aardbodem zig bevin-

dc, welke de Natuur niet voor eenig Dier tot

Vcrbljf bekwaam gemaakt heeft.

's Na-
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's Namiddags namen wy onzen terug-Tpgt aan.

^y landden by een klein Boüchagie van ^acïA

^gypiaca,üün welker eer.e zyde een groot Veld

was, beplant met Mays ofTurkfche Tarwe. Ik zag

hier dat de Acacia haare Gainooten heeft , zynd0

weekagtig, wit, en fameiigefteld uit veele Hol-

ligheden,in een geraeene Rokof Bèkleedzel ver-

vat (*). Deeze waren thans vol van Mos, waar

in zonder twyfcl een Vlieg (Cy«/^^) voortteék ,

Avelke het my, egter, op deezeh tyd, niet gje-

oorlofd was te zien. Porfelein (Pomlaca Olera^

cea) was op vogtige plaatfen nieuwlings opge-

fchooten, daar het Water van de 'Akkers zig

verzameld engeftaan hadt. Wy gingen een wei-

fiig verder heen , en traden op een Moeraffigé

plaats aan Land, die t'eenemaal begroeid was met

Stalkruid (finonis Jpnoja) en vol van Oijevaars.

't Gemelde Gewas, dat onze Schonifche Boe-

ren in hunne Akkerbouw zo laftig is, vindt men
ook in Egypte zeer overvloedig ; ik zag het op

meer plaatfen , dan hier , geheele Velden be-

laan.

-'- Indien de Egyptenaars 'er zig aan gelegen lie-

ten zyn , om al het Land tot nuttig gebruik te

fchikken , dat zy daar toe wel fchikken konden
,

zouden zy ook zekerlyk geen moeite Ipaaren , om
een zo fchadelyk Gewas uit teroeijenrmaar men

volgt

.. () Molliufadii, albst tunicataf locuiis plurimis.

IX. Deel.
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volgt hier de Voetftappen zyner Voorouderen

met niet minder iever ^ dan in zekere andere

Landen. Het Veld , dat de Vader en Grootva-

der bewatcrde , wordt ook bewacerd van den

Zoon en Kleinzoon: daar deeze Doornen en Dis-

tëlen lieten groeijen, daar laat men ze onder

Kind en Kindskind ongeftoord. Het Woord
Doorn wordt op vecle " plaatfen van de Heilige

Schrift genoemd, en niemand weet welk een

Gewas; daar door te verftaan zy. Eenige Ken-

ners der Bybelfche Kruidkunde hebben geloofd,

dat men 'er dit Stalkruid, 't welk in Egypte

plet alleen , maar ook in de aangrenzende Oofter-

Iche Landen zp qvervloedig groeit , onder be-

grypen moeft. '"'• ^-
'

• Een Mahonie taanlche Kluizenaar hadt in dee-

ze Wildernis, niet-'<rer van 't Water, zyn Ver-

blyf. Men vindt 'er in het Turkfche Ryk, in-

zonderheid in Egypte, menigvuldig. Wy ver-

vorderden onzen terug Togt, en namen den zelf-

den Weg , als op de heen-Reize. Onderweg

had ik werk om een Egyptifchen Vogel te be-

fchry-

(''O [Gfen andere fchynt d?eze Vogel te zyn, dan de

Cbaradrius, die de grootte heeft van een Kraay, doch ia

Geftalte naar de Reigers gelykt, en die de Heer LiN*
ic;eus t'A^felde of het ook de Griel was, een foort vaii

Plevier, daar wy in het V. Stuk der Natiiurlyke Hifto-

rie. bladz. 260, de Befchryving, en de Afbeelding Pi..

XLÏV. lig. s> van g(?g€vxn hebben; doch dè Kleur

fchync
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fchryven, welken myn Janitfaar in een Bofchje

van Acacia fchoot. De Arabieren noemen hem
Keivan , en fchatten hem zeer hoog ^ wanneer

zy hem levendig in een Kouw kunnen houden.

Hy behoort tot den Rang der Aakfteren CPiae')

en is van 'tGeflagt derRaaven (CörW^ , oflchoo^i

de Bek geen Borilels aan den wortelliëeft (^-),-'-

1

fchynt my merkelyk te verfthillfin; De Turken en Egyp.
tenaars beminnen deezen Vogel, wegens zyn aangenaam
Geluid, zweemende naar dat van de Kraay- Specht, mee
fraaije verhefBngen en daalingen van Toon. In vryheict

is hy zeer wild en verfcheurende, doende de Egyptenaa-
ien veel nut, door het Land van Muizen te zuiveren
die hy zeer gretig opvreet. Zelden drinkt hy, en, jong
in Egypte opgevoed zynde , geeft men hem verfcheide

Maanden lang geen Water; Voedende hem alleenlyk mee
verfch Vlecfch in Water geweekt, dat hy zeer gulzig in-

flokt. 2yn Vlecfch is hardigtia;, eenigermaate Balfamiek
'eli zeer goed. Twee Maanden hadt Doktor Hassel-
qüist 'er een in Egypte levendig gehad,, dien hy ver-

volgens naar Smyrna zondt. Itin. ut fupra. pag. 3i4.}.>j

IX. Deel. AAN*



AANMERKINGEN
O V E R D B

VOORTTEELING
DER

H A A I J E N
EN DE

HAAIJEN-TASJES,
ZOGENAAMD.

i^o gfc & gn^o o et 0.g o o^^l^l5'ö"0 e- g^

DAt verfchillende Dieren met een zelfden

naam benoemd worden
,

geeft aanleiding

tot Duifterheden in de Natuurlyke Hiftorie. He-
dendaags begint men langs hoe meer de Schepzels

volgens hunne Kenmerken te onderfcheiden ; waar

toe de groot^e Linnjeüs den Weg gebaand heeft.

Anderen leggen zig toe om dien Weg, welke hun

hier en daar niet al te regt en effen voorkomt , te

verbeteren : een Onderneeming, die, als zy met

Oordeel gefchiedt, van goeden Uitflag kan zyn.

Het moet de Liefhebbers wonderlyk voorko-

men, die jonge Haaltjes gezien hebben , welke

men ontwyfelbaar weet uit het Lyf van de Moer
gehaald te zyn , van aanmerkelyke langte ; wan-

neer zy hooren fpreeken van Haaijen-TasjeSj
in
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in welken de Vrugt buiten 't Lighaanï groeit en

ter wereld gebragt wordt , op dergelyke manier,

byna , als die van de Rochen in de Rochen-Ta&i

jes ,
genaamd Zee-Muizen. Dit heeft fommigen

doen onderftellen , dat de Haaijen zo wel Jong-»

werpende als Eijerleggendc Dieren waren.

Een hedendaagfch Schryver verzekert, op het

Voetlpoor der Ouden, dat die Soort van Haaijen,

welken wy èo^ite Haay en de Franfchen Roi^etts

noemen , veel voorkomende aan de Kuften van

Normandie, en wel de kleinen daar van (^IssRous-

Jettes de la fet'm ejpece)^ zulke Tasjes of Eijer-

fchaalen voortbrengen , die op den bodem der Zee
vallen en uitkomen ; terwyl de gewoone Haaijen

(Cb'iens deMer)^ in 't algeraeeUj de Jongen leevend

Voortbrengen zouden als de Viervoetige Die-

ren (*).

Wylen de geleerde Heer Klein vondt in de
Eijerftok van een Haay een menigte van Eijeren,

die rond en met dunne Vliezen bekleed waren,
vol van een Geelagtig Vogt , dat naar Etter ge»*

leek. Hy verbeeldde zig , dat zy mooglyfc, in

het doorgaan van de Eijerbuis (Tuba FallopiatM}^

van rond in langwerpig veranderd werden , en
dat hunne Rokken daar overgingen in een taa-

melyk fterke Vliezige zelfftandigheid , wordende,

in

(*) Ejjai fur l'HiJi. Oeconomique des Mers Occulentaux
de France

, par Mr. TirHAiowE, Dr. est Med. Paris
1760. p. 173.

IX. De et. V
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in de Baarmoeder gekomen zynde , aldaar door

famendrukking plac en breed gemaakt , om die

Tasjes te formeeren, welken Rondeletius by

Hoofdkuüentjes vcrgclykt, van Hoornagtige zelf-

ftandigheid , met zekere Hairagtige byhangzels

voorzien, welken Aristoteles holle Buisjes

ftelt te zyn en anderen voor de Nageboorte hou-

den.

s> Wy vermoeden (zegt hy,) dat de Eijeren,

„ zodanigerwyze, onveranderd, in de Lyfmoe-

5, der , die miffchien het bovenfte gedeelte van

5, de Scheede by Aristoteles betekent j zig

5, 'ophouden , tot dat het Blaasje met de volwas*

5, fen Vrugt , het Omkleedzel , allengs verdund

„ zynde, doorgebroken hebbe, en in het laagfte

j, gedeelte van de Scheede ^ dat zeer rimpelig isj

5, nedergedaald zynde , aldaar dan eindelyk het

5, Jong geboren worde".

De Heer Klein heeft verder verfcheide zo-

danige Tajcs afgebeeld ^ welke door hem in de

Baarmoeder, of in de Scheede fchynen gevonden

te zyn , en in dezelven waren jonge Haaltjes ver-

vat, die ter uitwerping gereed fcheenen, heb-

bende geen Navelftreng , noch Nageboorte, om-

trent een Vinger lang. Deeze lagen binnen het

Blaasje in zeker Vogt j dat naar Wit van Ey ge-

leek, en waren zelf een weinig uit den rooden

geel, met wit gemarmerd, van Kleur ("*3»

Na-
'

(*) Vifc, Miir. III. pag. 44. Tab. VII.
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Naderhand, in den jaare 1742^ hadt hy hét

jgeluk dac hem door een Schipper , die uit de

Noordzee t'hnis kwam j een Wyfjes Doornhaay^

van twee en een half Rynlandfche Voeten larig,

bezorgd werdt ^ welke, byna een Etmaal na dat

zy was gevangen , vier Jongen hadt ter wereld

gebragt , die men, met de Moer, in Brande-

wyn hadt doen verftikken , en dus aan hem be-k

handigd.

Deeze Jongen waren , gelyk men 'er meer

ziet, met een Soort van Zakje aan de Navel han-

gende j voorzien, ex> fcheenen dus een ander

Soort van Baaring in de EEaaijen te beveiligen : te

meer , dewyl in de Lyfmoeder van deeze Haay
nog een Jong werdt gevonden , dat naakt was en

met geenerley Vlies , veel min met een Hoorn-

agtige Schaal bekleed , hebbende een dergelyk Zak-

je , dat voor Moerkoek (Placenta) fcheen te ver-

ftrekken , aan de Navelftreng , die in de Lever

van het Jong zyne Inplanting heeft, zo zyn Ed.

aanmerkt. Dit Zakje werdt van het Jong met d^

Kop en Staart omvat , terwyl de Kop geftrekt

was naar den Mond van de Lyfmoeder.

Uit zyne laatfte Waarneemingen daar omtrent

r&eent gedagte Heer te kunnen belluiten ^ dat de

rtanier van Voortteeeling in de Haaijen. tweeder- .

ley is; of, naamelyk, door middel van de gezeg-

de Tasjes, gelyk in het Hondje van Ar ist o te-

les, dat vjy bofUe Haay noemen, de Roujfeue der

IX. Deel. Kk Fran-
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J^ianfchen ; 't zy wanneer, door hei verdwynent

van.de Vliezen der Eijeren,. die de gedaante van

een Beurs of Zakjp aanneeraen , de Vrugt pp zig

zelf in, de Lyfnioeder gefürnieerd en als tot vol-

toüijinge gebragt wprdt^ •, gelyk in de Doorn-

Maay (*). De derde manier, welke R,onde-

LETius, op her Gezag van Aristoteles, ten

opzigt van den gladden Haay ingevoerd heeft ; daar

aanftonds het Dier , zo dra het uit de Schaal van

het Ey komt, geboren wordt , Umhilko harents

adVtiham\ zodat, het Ey verteerd zyndcj, *er

geen andere Baaring dan even als in de Viervoeti-

ge Dieren zoude plaats hebben ; meent zyn Ed*

verwerpelyk te zyn (f).

Ik kan egter niet ontkennen, dat de Waarnee-

mingen, die door Doktor Tyson ten opzigt van

den Gladden Haay (Galeus Icevisj zyn bygebragt,

my al te gegrond voorkomen, om niet als blyken

aangezien te worden van eene zpnderhnge en

tweevoudige Generatie in dit Dier. Men vondt;

in de flinker Lyfmoeder volwaflen Jongen , van^

ongevaar een Voet lang, en groote Eijeren met

Vrugtjes beladen , waar van het eene de langte>

naauwlyks van een Duim hadt , en in de regter

Lyfmoeder was een Jong, zo klein, dat men de.

Dee-.

(*) Zie wat wy daar van gezegd, hebben, in 't VI,

Stuk der Nat. Hifi. volgens het Samenftel van LiMKiBWS,

blïdz. 489.
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Oeélen daar van naauwlyks onderfcheidén kón.'

Hier uit werdt dan opgeüïaakt, dat déeze Die-

ren ^ de gladde Öaaijen riaamélyk, zo wel Jong-

werpende als Eijerleggende zyn*. In de Eijerert

was een dun doorfchynend Vogt^ waar in het

Vrugtje dreef, aan welks Navel, buiten den Buik,

een Blaasje hing met geel Vogt gevuld, 't welle

Voor Doijer verftrekce (§).

Indien 't waar is ,
gelyfc meri 'er byvoegt, dat

de jonge Haaicjes , reeds eenige Dagen geworpen

zynde geweeft, weer in 't Lyf van dé Moer
kunnen kruipen ; zo is 'et geen zwaarigheid olii

te begrypen , hoe dat zy ooglchynelyk op die

derde manier Voortgebragt worden ; naamelyk

zonder Blaasje aan de Navel: maar, hoe. zulks

plaats kan hebben in de Haaitjes , die uit de Tas-

jes komen
,
gelyk de Heer Klein waarnam, ts

wat duifter» Ik heb geoordeeld, dat de nevens-

gaande Afbeelding dienen kon tot eenige ophel-

dering van dit Onderwerp.

De Heer Dr. J. Burmannüs, Hoogleeraaf

in de Kruidkunde hier te Amfterdara , hadt van

de Kaap der Goede Hope de Aftekening ontvan-

gen, waar van de Figuur, in langte en breedte

tot de helft verkleind, op Pl. LXII. hier nevens

gaat. Dezelve vertoont een Tak of Boonltje van

Vio-

(t) Pifc. MiflT. I^. pag, 67.

(i) WiLL. Ichtb, Append. pag. 15.

IX. Dfici.. Kk 2
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Violetkleurig Koraalmos , waar aan twee Haaijen-

Tasjes met hunne Klaauwieren hangen, fjier

ziet men dan 't gebruik , waar toe de Natuur die

gekrinkelde Draaden of Byhangzels aan deéze_

Tasjes heeft gegeven ; naaraelyk, ten einde zy',

niet op de Grond van de Zee vallen en daar moog-

lyk meer aanftoot lyden zouden. De Tasjes zyn

geelagtig bruin gekleurd, hoedanig ik 'er uit den

rooden heb. Het eene is open gefneeden, en

vertoont zig als twee Schulpen , waar tuffchen

vervat is geweeft een Klootrond Lighaam , rood

gemarmerd of geftreept, 't welk fchynt te 'han-

gen aan de Navel van het Vrugtje , dat de ee-

ne of andere Soort van Haay uitdrukt: welke zal

ik niet bepaalen, zo min als de Heer Klein dit

doen kon , in de zynen van een Vinger lang.

Evenwel komt het my niet onwaarfchynlyk

voor , dat het een Vrugtje zy van den gladden

Haay.

Hier uit blykt dan , dat de Haaltjes , in dec-

ze Tasjes uitgebroed wordende, niet altoos zon-

der Navelftreng zyn , gelyk Klein dezelven

daar in vondt; maar dat het Doijer, welks geel-

agtig roode Kleur in de Afcekening duidelyk ver-

toond is, op de zelfde manier aan den Buik der

Jongen hangt, als Entius hetzelve gevonden

hadt inde Eijeren van den gladden Haay. Waar-
fchynlyk zal het Jong dryven in een Vogt , van

zelfftandigheid als het Wit der Henne- Eijerert

,

oflt
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om door den Bek daar mede ook gevoed te wor-

'den. En, dewyl men waargenomen heeft, dat

dit Doijer allengs wordt ingezoogen, zo dat het

eindelyk geheel verdwynt (*) , kan men daar uit

be^rypen, waarom wylen de Heer Klein in

)de Haaijen-Tasjes Jongen vondt, zonder eenig

blyfc van Stoel of Nageboorte.

H.

(^) Zie dien aangaande oipflandig het VI. Stuk der
Natuurl'^ke Hifiorie, voorgemeld, bladz.-jeo.

ÏX. Deel; Kks DE



D^ ZOGENAAMDE

BLOEDREGEN,
die, den 15 November de» Jaars 1755, ^

U LM IK Z WA BEN
gevallen is,

onderzogt , en met andere dergelykc

VERSCHYNZELEN
vergeleeken

,

DOOK DEN HEEa

Dr. WOLFFGANG THOMAS RAV,

Provinciaal Geneesheer van den Keurvorji van

Beijeren , in 't Graaffchap Wiefenfieig, en van

't Gemeenebejl van Ulm , in de Stad en 't

Dijlrikt van Geislingen , Lid van de

Keizerljke Akademie, &€,

(^Nov. AÜ.Pi'sf. Med.five Epb. Nat. Curiof. Tom. II.

p. 85.)

ONder de wonderbaare Verfchynzeien der

Natuur telt men met regt de verfcheider-

ley gekleurde Regens , die op verfcheide Plaat-

fcn en Tyden door de vlytige Onderzoekers der
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Natuurlyke Zaaken,gelyk Plinïus C^),} ons-

ton (i), Wendelinus co en andere gedöan

hebben, waargenomen zyn. Aangezien derhal-

ve het Gerugt, wegens den paarfchen Regen te

Ulm, overal is doorgedrongen, heb ik het niet

onnut, noch van het oogmerk onzer Akademie

afwykende geoordeeld , het gene ik daar om-

trent, zo uit het Verhaal van anderen, als door

eigen Proefneemingen , daar mede in 't werk ge-

field, ondervonden heb, in 't Geheugen tCxver-

eeuwigen.

beezé Regen werdt, twee Dagen, voorafge-

gaan door Stormwinden uit het Zuiden; vervol-

gens wierdt de Lugt ftil, warm en vogtig. Op
gemelden Dag, den 15 November 1755, viel te

Ulm, een vermaarde Keizcrlyke eö vryc Ryks-

(iad in Zwaben, omtrent den Middag een Re-

gen, die, terwyl men de Druppelen zag, niets

ongewoons vertoonde , maar toen het Water,

in

(3) Hifi. Nat. Libr. II. Cap. 58.

(b) Tbaumatogr. Natur. Claff. !II. Cap. VIII. jp, m. 11 4.

(c) Een in 't byzonder van ueezen laatften over deo

paarfchen Regen, die te lirulTel in 't J;tar 1646 waarge-

nomen werdt, befchreevene Diflertatie; tevens met een

korte optelling van het gene omtrent den paarfchen Re-

gen te Ulm heeft plaats gehad; heeft uit het Latyn in het

Hoogduilfch vertaaien , en onder den tytel van ©rtinluit^

Von SEReinun(im stoffe? @<ïel)ttcn bit SShittegen bctieffcnb /

in 't jaar 1755 doen drukken J.
Fiub. Gaum, Burger

en Boekverkooper van Ulm , aan wien de Geleerdheid

veel verpligting heeft.
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in Vaten , een poos had ftil gedaan , van een Paar-

fche Kleur was, en nllcrmeen; dac gene, het welk,

onmiddelyk uic de Lugc gevallen zynde, was ge-

yangen: minder het Water, welk langs de Da-.

Ifen der Huizen afgeloopen was: buiten d^ Wal-

len, in 'c nabuurige Veld, heeft men niets van,

die Paarfche Kleur befpeurd.

Door de ongewoonheid van de Zaak bewoo-

gen,heb ik getragt zo veel niy mooglyk was van

dit Regenwater te bekomen , en een niyner Vrien-

den bezorgde niy twee kleine Flefchjcs, daar me-r

de gevuld , waar van het eene ongevaar vier On-

een , doch het andere maar een half Once hieldt;,

welken ik op eene Natuur- en Schcykundige ma-

nier onderzoekende, de volgende Verfchynzelcn

dfiar in waarnam.

1. Was de Kleur van dit Regenwater, in het

grootc Flefchje vervat, niet zo zeer Paarfch of

Bloedverwig, maar veeleer hoog Saffraangeel of

i^aar den zwaarften2V^cW-Wyngelykende:doch

die van 't gene zig bevondt in het kleinfte Flefch-

je , was roodagtiger of gelyk blcckroode Wyn.
Beide foorten, door Vloeypapier gefiltreerd zyn-

de, hebben de zelfde Kleur behouden.

2. Uitgewaafemd zyndc , liet dit Water een

Zetzel over van dergclyke Kleur, door het wel-

ige ook Bronwater, dat men 'er op goot, getink-

tureerd werdt.

3. Als men het aan fterke Koude bloot ftelde,

bevroor het niet t'c,cnemaa].

4. Het
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4. Het gaf geen zonderlinge Reuk, doch d^

^maak was zo bitter, als of'er Schoorfteen-Ruec

\n gefïiiolten ware ge weeft'

5. Ik heb zo veel, als, wegens de weinige veel-

heid van (^it Water, ray mooglyk was , verfchei-

deChymikaale Solutiën, die men reagentes noemc,'

ciaar onder gemengd: welk gefchiedcnde door een

!§olutie van zuiver Zilver een geele Kleur ont-

ftondt, en dit mengzel gaf een Balfemagtige Reuk
als van Violen , die vervolgens, te gelyk met de

geele Kleur j verdween; tervvyl alleenlyk de

Kleur overbleef, die eigen is aan de Solutie van

Zilver,

. 6. Toen dit Water gemengd werdt onder eei;

Aftrekzel van die blaauwe Stof, welke Laknoes

geheten wordt, of ook onder Syroop van Violeri,

Icwam daar geen verandering van Kleur in.

7. Door byvoeging van Aluin of afdruipfel van

Wynfteen-Zout, is ook niets byzonders voor den

dag gekomen.

8. Integendeel gaf het ingieten van Goudglit-

Azyn, een bruine, en het bydoen van Precipi-

taat een zvvartagtige Kleur. .

9. Door de inmenging van Olie van Vitriool

yerdween de roodagtige Kleur t'eenemaal ; het

Mengzel wierdt helder, en het neergeftooten ui-r

termaate fyne Grondzetzel, zwartagtig.

10. Van dat gedeelte deezes Regenwaters, het

welk het roodfte was, heb ik een weinigje, een

Jaar lang , in een wel digt toegeftopt Glaasje be-

IX. Deel.'^ Kk-5 waard,
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waard , en toen bevond ik, dat deszelfs Kleur int

groenagtig veranderd, en het Water zelf dermaa-

te troebel geworden ware ;, dat het een Zetzel van

gtoenc Kleur gemaakt hadt aan de Wanden en

Bodem van het Flefchje; zonder dat egter, by

het openen , eenige vunfc Lngt, naar Verfchaaling

gelykende, zig openbaarde.

11. Een gedeelte van dit dus bewaarde Wa-
ter, door de Doorzyging daar afgefcheiden , ver-

toonde zig helder, en ondergi'ng, noch door 't

bydoen van de Solutie van Zilver, noch van de

Goudgüt-Azyn , ccnige verandering ; uitgeno-

men, dat daar van een weinig zwartagtig Grond-

zetzel overbleef. •

12. Na de uitwaafeming van het overige , kreeg

ik het Grondzetzel (N. lo) droog , bly- groen van

Kleur en Aardagtig van Smaak : 't welk weder-

om aan het opgcgooten Bronwater een groenagti-

ge Kleur gaf, doch geen byzondere Reuk : ook

bragt het bydoen der Solutie van Zilver iri dit

Mengzelgeen kennelyke verandering voort, dan

dat het wederom een groenagtig Zetzel op den

bodem van een Porfeleinen Kopje overliet.

Om, nu , uit dceze Proefn eenlingen iets op te

Jiiaaken , dat op gegronde Reden fteunt, mogen

•wy befluiten , dat de Stof van dcezen Paarfchen

Regen niet van een Zuure Vitrioolifche , noch

van Alkalifche natuur zy ; veel minder dat 'er

Bolus- of Bloedfteen-agtige deeltjes
,
gelyk fom-

ffiigen zig ingebeeld hebben j onder gemengd ge-

weeft
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weeft zyn ; maar dat veeleer een zeer fyne en

zuivere Zwavel, door inwendige en volkomene

vermenging met dit Regenwater, die ongewoo-

jie Kleur heeft voortgebragt. En, dat zulks aan

Zwavelagtige Uitwaafemingen toe te fchryven

inoeft zyn , fcbynt my ook geheel ontwyfelbaar

;

doch, van waar die tjjcwaafemingen oorfpronglyk

"waren, is zo blykbaar niet. ' Dezelven af te lei-

den van Pyrites en Bitumen^ gelyk het Gevoelen

van Chiflet, eertyds een zeer vermaard Ge-

neesheer , omtrent den Pnarfchen Regen te Brus-

fel, is geweeft C^); welk toen met groote toe-

juiching der Geleerden ontvangen werdc: zon

niet moeielyk zyn vobr iemand, die overweegt,

hoe rykelyk de Zwavelfteenen en Turven voor-

komen in 't Land omftreeks de Stad Ulm, en dat

aan dergelyke Landsgèfteldheid toe te fchryven

zy de aart van die Bronnen , welke altoos ge-

kleurd, hier en daar, volgens Varenius (i)y

qntfpringen , kan men niet in twyfel trekken. In-

dien het, evenvvel, dus gelegen ware met die

Uitwaafemingen, moeft noodwendig het Regen-

water , eenigermaate gekleurd , op die Plaatfen

vallen , waar, uit Gaten en Holen des Aardryks,

geduurig Zwavelagtige Dampen in de Lugt fty-

jen ; gelykerwys oiiiftreeks de Geneeskragtige

Bron-

(rf) In de voor aangehaalde Diflêrtatie van Wende.
LiNus doorgaans: inzonderheid p. 31. &c.

{s) Geograpb. üniverfal. Lib. I, Cap. 17. Prop. i+.p. 293.-

IX. De EL.
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'Bronnen, volgens het Gevoelen van Berger (j^,
Seipp C^) , Springsfeld 00 6" anderen , dit ge-

meen is. Want dat het Regenwater met de

Uitwaafemingen van veelerley Lighaamen ver-

vuld is, heeft reeds Hippocrates (i) erkend, en

LiSTER beweert (/^), dat alle Regen bevrugt zy

met de Vogtige Damp derZvvavelfteenen (^Pyii-

tes) , overal daar dezelven groeijen. Een andere

Oorzaak, befluit ik derhalve, dat 'er van deczen

Paarfchen Regen zyn moet , en die zal ik thans

een weinig breeder tragten te ontvouwen.

De Aarde heeft van dien noodlottigen Dag,

den I November des jaars 1755, welke aan Lis-

fübon, geheel Portugal en veele andere Landen,

door een billyk Oordeel van God, zo verderflyk

18 geweeft, byna zonder ophouden, tot den 27

February van het jaar 1756 toe , gebeefd , en dee-

ze byna algemeene Aardbeeving heeft van de

Ooftelyke Oevers van den Oceaan tot aan het mid-

delpunt van Duitfchland , en van Ysland af toir*

aan den Keerkring van de Kreeft, in den Omtrek

vanhetOoften naar het Weften vierduizend, en

van het Zuiden naar het Noorden tweeduizend

Duitfche Mylen, met groote ftcigeringenj afwy-

kingen en overftroomingen der Wateren , by her-

haa-

(ƒ) Comment. de Tberm. Carolin. Cap. 8. pag. 105.

.(/r), ^^pnuoiit 3Jfiinerfll»B(ifTcr. Seft. lil. ^.6— 9 pag.

89. &c.

(è) %bl)(i).\^\mi v<>irt (Ic^xlèUii, S- 34. p. 19.
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haalingen in verfcheidcrley Landfchappen des

Aardkloots gewoed j en is in hec begin deezes

jaars 1757 , nog naauwlyks bedaard ge weeft. In »c

byzonder heeft die Aardbeeving, weke den 9
December van het cerftgemelde Jaar Switzerland

en het grootfte deel van Zwaben , de Landftree-

ken aan den Donau en Neckar -Stroom, tot de

Oevers 'van den Rhyn toe doorliep, ook Ulra en

Geislingen , hoewel door Gods onverdiende goed-

heid zonder eenig nadeel, omtrent te drie Uuren
's namiddags doen daveren , en is in vier Minuu-
ten duuring of daar omtrent ^ na eenige herhaal-

de Schokkingen, weder opgehouden. Het heugt

my , evenwel, dat , in de volgende Nagt , door

niy nog loeijing en gedruifch in de nabuurige Ber-

gen , die de Stad en 't geheele Landfchap als een

Keten omringen , gehoord zy.

Deeze groote omwenteling der Natuur ging

met eenige zeldzaame Verfchynzelen gepaard, on-

der welken ik van dien fchrikkelyken Storm, wel-

ke de Aardbeeving van den 18 February des jaars

1756 is voorgegaan , in de eerfte plaats melding

zou maaken ; ten zy dit vreemd ware van 't oog-

merk deezer Verhandelmg, Genoeg zal 't zyn,

ge-

(f) Die in het Boek de Aërihus, Afiiis ^ Locis. t. 18. '>

Edit. Lind. zegt. Het Rej^cnwater heeft een kwaadeiï
Keuk , oni dat' het uft verfcheidene famengeltèfd is en
vermengd : zo dat het zeer fchielyk rotte. Vergefyk-

BoerA. Èïeih. Chem. T. I. Tit de j^qiia.

(fe) De Therm. ^ Font!, Msdic. Angl. EjCercjt. I. Cap'. p,-

ÏX. I>EEX. '*^'^'
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gewag te manken van de beroeringen der Wate-

ren en derzelver zonderlinge veranderingen in

Kleur en Samenftelling. Het Water van het

Toplitzer Bad , hy voorbeeld , is den i Novem-

ber 1755 eerft troebel uit zyne Bron gevloeid,

daar na geheel terug geweeken; vervolgens, wei-

nige Minuuten verloopen zynde, troebel, dik en

paarfch, met gfooter geweld dan anders gewoon-*

lyk is, uitgefprongen : eindelyk wederom helder

en zuiver wordende, doch, van dien tyd af, in eens

zo groote veelheid als voorheen , uit de Bron

vloeijende geweeft (/). In 't Dorp Brix , van

een Valey der Apennynen , is, na eene geweldi-

ge Aardbeeving, die den 15 December van dac

Jaar gebeurde, uit de Spieeten der fchuddcnde

Aarde , Warer al borrelende opgekomen , dat koo-

kend heet was. Anders was het diestyds met een

vermaarde Bron van Vrankryk, die in de Provin-

cie Vauchffeontf^nngt^en welke, boven haar ge-

woone Hoogte opwellende en de nabuurige Lan-

den overftroomende, troebel wierdt, en niet al-

leen een geele Kleur kreeg , maar ook een walg-

gelyke en garftige Smaak , dien zy, agt Dagen
^

lang, behieldt, en, naderhand binnen haar na-

tuurlyke Kom zig weder bepaalende, op nieuws

, hel*

(/) Vid. Novell, puil. Schafbujlens. Hurter. Ann. 1755.

N. 103.

(»») Vid. Novell. Folit. Ratisbon. Ann. 175Ö. p. 95.

(?0 Dit IJerigt uit het Diarium Literar. Gotting. ont-

leend, kan oaiftandiger gelezea worden in Cel. Keu ge-
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helder en klaar wierdt (m). Hier komt by , dat

in Switzerland den i November des jaars 1755,
hoewel daar toen geen kennelyke Aardbeeving

waargenomen wierdc , alle Bronnen , die aan den
Voet van 'c Gebergte jfura ^ in een Streek van
wel tien Mylen ontfpringen, troebel geworden
zyn : het we]k na de Aardbeeving, door wel-
ke, den 9 December daar aan volgende,. Swit-
zerland gefchokt werdt, andermaal: is gefchiedC/»}*

Op den Oev.er van Afrika,, in Barbarie,. einde-

lykj.niec ver van de Stad.MöC[uinez, is uic twee-
Bergen , die door de Aardbeeving gefcheurd wa-
ren , een groote veelheid: van Watsr uitgebro-

ken ; 't welke, op eenigen afftand, zig als Bloedig

of Paarfch gekleurd^ vertoonde (o). En dat in de
Wateren zig de voorafgaande Tjekenetj der, Aard.-,

beevingen, door middel van de z:W€lUng en be-
roering der Fonteinen en Rivieren,, met een on?..

aangenaarae ongewoone Smaajc. en ZwaveJagtige
Reuk openbaaren , wordt niet alleen beveiligd door
BAGnvius (/?) , maar het is aan Plinius reeds be-
kend geweeft, die, daar hy fpre.ekt vanjde. Teke-
nen der Aardbeevingen C^) , zegt , dat het Wa-
ter in d^ Putten dm ook troebsler h, niet zonder on-

aangenaame.Rfiuk,

Docli.

AI @ei)(ijicf«n »on 5«i ttrfncïjtn 6eé ^tWlmi pag.
2(5. &C. ' r ö

(p) Vid, Novell, publ. Schafkif. Ann. 1755. N. i.

(p) De Terrce motu Romano , &c. In Operib. p, 53^, 543,
(q) milor. Naiur. Lib, II. Cap. 83.

IX. Deel.
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Doch dat de Wateren niet alleen , maar óolc'

öe Lugt door Zwavelagiige^ en Bitumineufe Uic-

waafemingen is aangedaan , en met dezelve ,nadc

Schuddingen des Aardry ks, uit de Gaapingen of

Scheuren daar in ontftaan, ftinkende Zwavel en

Vuurdampen faniengevoegd wórden , meldt dé

voorheen gepreezen Bagliviüs (r) ; en dat

zulks in de onlangfe Aardbeevingen gebeurd zy^

is niet minder blykbaar uit de openbaare Tydin-

gen. In het Dal Soriia^ naaraelyk, het welke

tot het Graaffchap Tyrol behoort, aan den Voet

van 't Gebergte dat men Montebaldo noemt , al-

waar men zegt dat een groote menigte van Schul-

pen wordt gevonden , is , na een niet zeer ge-

weldige Aardbeeving , uit deszelfs groote Spiee-

ten een overvloedige dikke Damp^, aan denge-

nen, die by het bluffchen van eerftgebrande Kalk

ontftaat , nfet óngelyk zynde ^ uitgewaafemd.

Nog vgrooter opmerking verdient het, dat te

Locarno , in het Over-Alpifch gedeelte van Swit-

zerland, op den 14 Oktober des }aafs 1755, 's

morgens omtrent te agt Uuren , een zeer heete

Wind, den Ingezetenen anders ongewoon, dac

Landfchap doorwaaid heeft, vervullende nader-

hand de Lugt met dikke Nevels, van roodagtige

Kleuf, met welke zig ook alle Voorwerpen aan-

gedaan vertoonden. Daar op viel, omtrent de

vierde Uur des avonds, een Paarfche of Bloedi-

ge

(f) Ütjupra. pag. 529, 539. 54©.
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ge Regen, welke Water gaf dat een Slykerigzet-

zel van de zelfde Kleur afleid, en 's nagts hadc

men een Onweer van Donder en Blixem, zo

zwaar, dat het Vuur van de toppen der Bergen

in de Straaten «eervallende , als door dezelven

heen ftroomde; waar op zulk een geweldige Slag-

regen volgde, dat het Water ter hoogte van 38
Duimen , en in het nabuurig Meir 15 Voeten ge-

leezen was; vertoonende bovendien de Sneeuw,
" op de toppen der Alpen, zig roodagtig gekleurd (j).

Dit vooraf gezegd zynde , om een weinig na-

der tot myn Oogmerk te komen, blyft'er over,

ilog een kort Woord te zeggen van de Oorzaak

der Aardbeevingen. Dat zy van onderaardfche

Onweeren oorfpronklyk zyn , heeft reeds Pli^

mus erkend Qf) , zeggende : de Schudding in het

jdardryk is niets anders dan de Donder in de Wolken^

Door de Proefneemingen, nu, vanFRANKLi»
en andere Hedendaagfchen , zyn wy genoegzaam

overtuigd , dat de Stof van dèn Blixem met die

der Elektriciteit in alle opzigten overeen kome,
en van eene zelfde werkzaamheid en fnelheid

zy ; weshalve ik het niet onwaarfchynlyk agtj,

dat de uitwerkende Oorzaak der Aardbeevinge»

een bewoogene Elektriciteit zj(v). Wanneer,

der-

(s) Zie deg>^pficö{ifc^i)ecönömifcï)e 3?<rtl»3eitun3, 5tutt-

gard 1756. N. 13. pag. 615. & feq.

(O Hifi. Natur. Libr. II. Cap. 8r.

(v) Deeze Ondeiftelling zyn wy verfcbuldigd aan deii

IX, Dekl. LI »i(;
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derhalve, door de werkzaamheid van Elek^rikaal

Vuurjbrandbaare Stoffen, en die van Zwavelagti-

gen aart zyn ,
gelyk Steenkolen , Turven , Zwav el-

fteenen , Steen-Olic en verfcheiderley foorcen van

Jodenlym , die binnen in 'c Aardryk overal voor-

komen, heet worden en aangcftoken, 'er Dam-

pen ontftaan of Zwavelagtig - Bitumineufe Waa-

ièms , welke in onderaardfche Holen, daar zy

geen Uitgang hebben , bedwongen en te famen

geperft, niet alleen Aardbeeving en Schokkingen

verwekken, maar ook, met onderaardfche Wa-
teren vermengd zynde, derzelver opwellingen,

verhitcingen , beroeringen en veranderingen van

de natuurlyke Kleur, veroorzaaken ; doch, door

vrye Openingen van het Aardryk uitdampende,

Verhevelingen formeeren , van verfcheiderley

ibort, naar dat alsdan de gefteldheid van onzen

Dampkring is ; te weecen Winderige , Vuurige

of Waterige.

Dat van deeze laatfte Soort, derhalve, onze

Paar-

flitmuntenden Heer Kruger, die dezelve volkomener

en naar zyne manier zeer fraty^verklnard heeft in het bo-

ven aangehaalde Traktaatje §. 6. pag. 13. Dit Gevoelen

^oidt inzonderheid door twee redenen begunftigd : vöo^

ecrfl;, dat die groote fnelheid, met welke dikwiis de Aard-

beeving over een groot gedeelte van onzen Aardbol , op
't zelfde Uiir, ja op 't zelfde oogenblik byna, zig uit-

ftrekt ; gelyk dit den j November 1755, en den 18 Fe-

briiary 1756 gebeurd is, beft kan verklaard woxden door

drc zeer fnelle medsdeeling der Elektiiciteit, waar van

xeeds



GEVALLEN TE UlM IN ZWASEN. ^O^

Paarrdie Regen te Ulm geweeft zy ^ komt uit

het reeds gezegde niet zo onwaarfchynlyk voor.

Want, geduurcnde die bovengemelde menigvul-

dige Schuddingen des Aardryks , weke een lan-

gen tyd hebben aangehouden, heeft het Land, of

in de nabuurfchap der Stad, of ook op Plaatfen

verder daar van afgelegen , zonder kennelyke Stoo-

tine of Schokking beevende , uit de Zwavelag-

tig-Bitumineufe Aderen , die in dészelfs boezem

verhoolen zyn , door de bewoogen ElekCriciteic

aangedaan of t'eenemaal ontdoken i dergelyke

Dampen kunnen uitgeeven, die, of in het Dis-

trikt van Ulm opftygende, of van elders, door

middel van den Wind, toegevoerd, en met de

Waterige Uitvloeizelen , welken in de Lugt

huisveften, volkomen gemengd, aan den Regen
^'

die kort daar op gevallen is, die buitengewoone

Wynagtig paarfche Kleur hebben kunnen mede-

deelen.

Verder, gelyk het met de Menfchen bcftaat,

is ook, ten opzigt van dit zeldzaame Verfchyn-

zel der Natuur, juift dat gene gebeurt, het wel-

ke

reeds de groote Newton, in Pbil. Nat. Prineip. Matb,

pag. u!t. zegt; de Elektrieke Lighaamen werken tot groo-

terafftanden,zodoor aantrekking als door terugftooting.

Ten tweeden komt hier by , dewyl het Water een zeer.

fterken Elektrieken Schok maakt , dat de Reden blykbaar.

is , waarom de Plaatfen aan Zee ten hoogden gefchud

v/ordea door de verfchrikkelyke Aardbeevingen. Verge-

iyk hier mede de Comment. de rebus in Scientia Naturali

^ Medicina gejlis. Lipf. Vol. V. P, 1. pag. lO.

ir. DEEi. LI 2



^Ö1 De zogenaamde Bloed-Regen.

ke Seneca opmerkte, toen hy zeid (^x): Nooit

zult gy meer Voorzeggingen ontmoeten^ dan wanneer

ae Gemoederen door Vreeze ^ met Godsvrugt gemengd

^

aangedaan zyn. Want, dat verfcheide droevige

Noodlottigheden het Vaderland over 't hoofd hin-

gen , of dat ten minfte uit de byzondere geftcld-

heid van de Lugt, welke deezen paarfchen Re-

gen voorging ^ kwaadaartige Ziektens konden

ontftaan, hebben niet weinigen voorfpeld; doch,

door Gods groote Goedheid, is ons Geratenebefl:

niet alleen tot nog toe in Welftand gebleeven

,

maar wy hadden ook in het Jaar, dat op deezen

zogeraamden Bloedregen volgde, een zeer ge-

zonden tyd, zonder eenige Befmettelyke Ziek-

ten, noch in de Stad, noch in derzelvcr Diftrikc.

H.

(x) Quaji. Natural, Libr. VI. Cap. 29.

PROEF-



PROEFNEEMINGEN
WAAR UIT BLYKT DAT

WATER
NIET

ONSAMENDRUKBAAR
Z Y, '

DOOR DEN Heer

JOHN C A N T O N,
Meejler der F'rye Konjlen en Lid ban de Koning-

lyke Sociëteit van Londen.

CPhilofopb. TramaB. for the Year 1762. VOL. LU,
Part. 2. p. 640.)

NA dat ik my bezorgd had een dunne Glazen

Pyp, van omtrent twee Voeten lang, met

een Bol van vyf vierde Duims wyd aan derzelver

ééne end; vulde ik den Bol, en een gedeelte van.

de Pyp, met Kwikzilver, en hield dezelve, met
een Thermometer van Fahren/ieit, in Water, 't

welk men dikwils omroerde, tot dat de Thermo-

meter in hetzelve juift 50 Graaden tekende. Toen
werdt, naauwkeurig, daar het Kwikzilvcr in

^e Pyp met zyn Oppervlakte ftondt, een Merk
IX. Djbel. LI 3 ge^



504 Proefneemingen waar uit' elykt

gezet, omtrent 6i Duim boven den Bol. Ik

deed de Kwik, d^or Hitte, ryzen tot dat de

Pyp, aan boven toe ,
gevuld was, en foldeerde

dezelve toen aan de Lamp digt. Wanneer men

het Water weder bragt tot den zelfden Graad van

den Thermometer , ftondt het Kwikzilver in de

Pyp —ï Duims hooger dan het Merk.

De zelfde Bol en een gedeelte van de Pyp ge-

vuld zynde met Water, dat van Lugt ontledigd

"was , in plaats van met Kwikzilver , en de plaats,

daar het Water in de Pyp ftondt , wanneer het

kwam ftil te ftaan in de Getemperdheid van 50

Graadcn , aangetekend zynde; 't welk omtrent

zes Duimen was boven den Bol : dcedt men het

Water door Hitte ryzen , tot dat het de Pyp

vulde. De Pyp toen wederom digt gcfoldcerd

en het Water tot den trap van 50 Graaden , als

voorheen , gebragt zynde , ftondt het in de Pyp

ïli Duims boven het Merk.

De zwaarte, nu, van den Dampkring, Cvan

omtrent 73 Ponden Averdupois- Gewigc^ druk-

kende op de buitenzyde en nipt op de binnenzydc

van den Bol , moet denzelven tot een kleiner om-

trek famenperfen (*). Hier door zal zo wel het

Water, als het Kwikzilver, inde Pyp hooger

ryzen : maar het Water bcvrnden vvy , door (lp

zo even gemelde Proefneemingen, -,-11 Duims meer

te

() Zie het Berigt van Pipcfn eenlingen, die met Gia«

2011 Bollen in 'c werk gefield zyn door Mr. Hooke,
na-



PAT Water niet onsamendrukbaar zy. 505

te ryzen dan het Kwikzilver; en derhalve moet

liet Water zig zo veel meer uitzetten dan de

Kwik, door de drukking van den Dampkring weg
te neeraen.

Urn te bepaalen , hoe veel het Water door dee-

ze of een grooter zwaarte famengedrukt worde,

nam ik een Glazen Bol, van omtrent iT^Düims

middcllyn , die gevoegd werdc aan eén CyRndri-

fche Pjp, van 4,1 Duims lang en ongevaar ^u
Duims wyd. Toen weegende^ door hóe Veel

Kwikzilver de Bol naauwkeurig gevuld werd^'

als ook de veelheid die 'er ging in de geheele lang-

te van de Pyp, vond ik dat de Kvvik, iri ,||

Duims van de Pyp , een honderdduizendfte deel

ware van de gene die in de Bol was vervat, en

met dei kant van een Vyl maakte ik Verdeelin-

gen , van die grootte , op de Pyp.

Zulks gedaan zynde, vulde ik den Bol, en een

gedeelte van de Pyp, met Water, dat van Lugt

ontbloot was; laaténds de Pyp open, ten einde

de Bol , het zy in verdunde of verdikte Lugt^ ^

altoos eenpaarig, zo van binnen als van buiteri,

gedrukt j en derhalve in wydte of langte niet

mogt veranderd worden. Toen deeze Bol en

Pyp ondef het Glas van een Lugtpomp plaatzert-

^e, kon ik den trap der uitfpanning van het Wa-
ter

aaderhand Doktor geworden , in Dr. B i r c H s Hijiofy «ƒ
^he Ro-j al Society. VóL. I, pag. 127,

iX. Deel. ï^\ 4
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ter waarnecraen , die overeenkwam met eeni-

gerley trap der verdunninge van de Lngt , en

,

door dezelve te zetten in het Glas van een Pers-

pomp, kon ik den trap der famendrukkinge van

het Water zien , die overeenkomftig was met ee-

nigerley trap van verdikkinge der Lugt. Maar,

een groote zorgvuldigheid wordt in deeze Proef-

neemingen vereifcht, opdat de Hitte van den

Glazen Bol niet veranderc : 't zy door het aan-

komen van Vogtigheid, 't zy door het weg gaan

derzelve met Uitwaafeming ; het welk gemak-

kelyk is voor te komen , met den Bol onder Wa-
ter te houden , of enkel Olie te gebruiken , in

het werken met de Lugt- of Perspomp,

Op deeze manier heb" ik, door herhaalde Proef-

neemingen , ondervonden , dat , wanneer de Ge-

temperdheid van de Lugt ongevaar 50 Graaden

was , en de Kwik , in de Barometer , op een

middelbaare hoogte ftondt ; het Water, door het

Gewigt van den Dampkring weg te neemen , 4

Verdeelingen en t-s, of ^-.iïö deel, zal uitfpannen

en in de Pyp ryzen, en even zo veel famengc-

drukt worden , door de zwaarte van den Damp-

kring te verdubbelen. Derhalve is defamendruk-

king van het Water , door eens zo veel Gewigt

als van den Dampkring , 7^?^ deel van deszelf?

geheele majja.

Indien de famendrukbaarheid van het Water

yerfchuldigd ware aan eenigcrley Lugtj welke

mqa'



DAT Water niet onsamenörükbaar zt. ^öf

men hetzelve nog onderftellen mogt te bevatten,-

zo is het klaar , dat meer Lugt hetzelve meer Ja^,

mendrukhaar maaken moeft. Ik deed , derhalve jr

in den Bol een Lugtbel , die een, middelly»;

liadt van byna -,% Duims , en welke het Water
in omtrent yier Dagen opflurpte : maar by Proef-

neeming bevond ik, dat het Water, door de ver-

dubbelde zwaarte van den Dampkring , niet meer

dan te vooren famengedrukt werdt. ,,^ ni ;t ,:

De famendrukking van J^et Glas , in deez^-

Proefneeming , is door de gelyke en tegenftrydi-

ge kragten, werkende van binnen en buiten op

den Bol , niet gewaarwordelyk : want de famen-

drukking van het Water, in twee Bollen, fchynt

naauwkeurig de zelfde te zyn , wanneer het Glas

van den eenen meer dan eens zo dik is als dat

van den ander. En het Gewigt*van een Damp-
kring, welk ik bevond dat de Kwik , in een vati

deeze Bollen , maar een derde deel van een Ver-
deeling van de Pyp zou famen drukken , deedt

het Water, in de zelfde Bol, 4?^ Verdeelingen

, inkrimpen.
'

De berugte Florentynfche Proefneeming, van
welke zo veel Natuurkundige Schryvers ^gewag

,hebben gemaakt , als een bewys van de onjamen-

drukbaarheid v7m het Water, zal, wanneer men,

die zorgvuldig overweegt , onvoldoende fchynen

tot dat Oogmerk: want, in het perfen van eenig

gedeelte van 't Water, dat in een hoUe Bol van

JX. Deel, LI 5 Goud
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Goud vervat was, door deszelfs Pooren heen,

door middel van drukking , moeft wel de figuur

van bet Goud veranderd , en bygevolg de inwen-

dige ruimte , die het Wat«r inhicldt , verkleind

zyn geworden : maar het was voor de Leden vaft

de Akademie élel Cimento oimwoglyk te bepaalen^

dat het Water ^ 't welk in de Pooren en door het

Goud heen gedrongen werdt , naauwkeurig ge-

!yk in tmjja ware , aan de vermindering der in-

wendige ruimte door dq drukking»

"^''''
'

H.

^RÖEF-
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ELEKTRICITEIT
P IJ R

ZYDEN ENWOLLEN
STOFFEN,

STERKE AANKLEEVING,

^DIE DEZELVE VEROORZAAKT;

ONDERZOGT
DOOR DEJS HbBR AB?

N O L L E T,

Lid van de Koninglyke Akademie der We?tenfcbappetK

^an Parys, van de Koninglyke Sociëteit van Londen^

de Akademie van Erford en van Bomnie; Leer-

meejler der Kinderen van f^rankryk in de Na-

tuurkunde en Natuurlyke Hijiorie ; Koninglyk

Hoogleeraar in 't Kollegie van Navarre , in

de School der Artillery , &'c. ^c.

{Mem. de VAcad. Royale des Sciences de Paris, de TAn 17ÖI:.

pag. 244.)

.1

TE^en 't end van voorieeden Zomer ontving

ik, van den Heer Sstmmer, eenWerk

in 'c Engelfch gefchreeven , en getyteld Nieuw9

IX. Deel. T^^^r^
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JVaameemingen aangaande de Elektriciteit (*) •

waar nevens ging een zeer verpligtende Brief van

den Authear, ora my aanleiding te geeven tot

onderzoek der Zaaken , daar in vervat , en myn
Gevoelen te uiten omtrent de Gevolgen , welken .

hy daar uit getrokken hadt. Ik ftondt toen op
..

nïjrn Vertrek, moetende twee Maanden uit Pa.?

rys zyn, en al te veel belemmerd door het Oog-
merk van myne Reize , dan dat ik tyd zou heb-

ben gdiad om my op iets anders toe te leggen

;

zo zond ik het Engelfche Werk aan Monfr. du
Tour (f), die de goedheid heeft gehad van het

te vertaaien. -Dus was het niet dan by myne
t'huiskomfte, te weeten in het laatft van de Maand
September , dat ik 'er begon in te leezen. Ik

vond *er Waarneemingen in, die nieuw en van

groot belang waren; zeer wel uitgedagte Proef-

Jieemingen , met veel beleid in 't werk gefteld :

zonderlinge Ontdekkingen , en een nieuw Veld

geopend om 'er anderen te maaken. Om kort te

gaan , het leezen van dit Werk gaf my zo veel

vermaak, dat ik van dien tyd af het befluit nam,

om

(*) [Van dien zelfden Engelfchman is het Vertoog, dat

den Tytel voert van nieuive IFaarneemingen omtrent de

Elektriciteit van bet Menfchelyk Lighaam en de Dierlyks

Zelfftandigbeden, ZydeenWol: medegedeeld in het VIII.

Peel rfeezer Uitgezegte Verhandelingen , bladz. 67 , enz.

Dat Vertoog, uit de Pbilef. TransaB: ontleend, fchynt

ten voornaam gedeelte van 't bovengemelde Werk te be-

vatten.]
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om bet in onze Taal uit te geeven, 't welk eerft-

daa^s Raat te gefchieden ; en de Proefneemingen

te herhaalen , niet alleen om aan myn eigen nieuws-

gierigheid te voldoen , maar ook om my in Itaat

te ftellen ter beantwoording van de Beleefdheid

en het Verlangen van Monfr. Symmer, die ver-^

zogt hadt te weeten, wat ik 'er van dagt.

Als men de Proefneemingen van een ander na

doet, is het niet ongewoon dat een Natuurkun-

dige gebragt worde tot Waarneemingen, die hem
zelf toebehüoren, en zulks is my in het onderzoek

der Verfchynzelen , welken de Heer Symmer
aan de hand geeft, gebeurd. Ik veranderde ze

op zo veelerley manieren, dat zy my nieuwe ge-

daanten vertoonden , onder welken zy niet ge-

zien waren. Middelerwyl meen ik eenige By-
zondcrheden ontdekt te hebben , die de oplettend-

heid kunnen waardig zyn van de Natuurkundi-

gen 5 of van de Liefhebbers, die zig toeleggen op

de Verfchynzelen der Elektriciteit. Indien ik

my bedriege, en het gene ik van myn kant heb

aan te bieden niet, waardig fchyne om aangeno.

men te worden , durf ik ten minfte verzekeren,

dat men voldaan zal zyn met te verneemen , wat

Cf) Deeze Heer is Korrefpondent van de Koninglyke
Akademie der We^tenfchappen van Parys, te Rioin ia

Auv'cr^re, en zeer bekend door verfcheide Werken, zo
over de Elektriciteit , als over andere Onderwerpen vajj

de Proef- ondervindelyke Natuurkunde.

JX. Deel.
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gelegenheid tot myne Aanmerkingen en Nafpoo-

ringen gegeven heeft.

Mei weinige tyds , dat 'er tot het leezen van

dit Vertoog ovcrblyft (*), laat my niet toe om-

ftandig te verhaalen , wat ik al fraais in 't Werk
van den Heer Symmer heb ontmoet, en ik kan

zo veel te beter my daarvan ontflaan, om dat de

Vertaaling van dat Werk zulks in 't kort zal ver-

goeden. Ik zal my allecnlyk ophouden met de

gewigtigfte van zyne Ontdekkingen, en die my
de bekv/aamfte toegefcheenen heeft om onze Kun-

digheden , ten opzigt van de Elektriciteit , uit

te breiden. Ik zal zeggen wat my, in het vol-

gen van de Vcetftappen van den Engelfchen Au-

thcur , voorgekomen is ; ik zal , het gene hy uit

zyne Proefneemingen heeft beflooten , vcrgely-

ken met de Gevolgen , welken ik uit de mynen

getrokken heb, en alles overlaaten aan het Oor-

deel van de genen , die in zulk foort van Zaaken

zig kundig gemaakt hebben.

De Heer Symmer hadt, gelyk veel anderen"

voor hem , waargenomen , dat in een koud Sai-

zoen, en in droog Weer, Koufcn , zo eerft van

de Boenen getrokken , in het duifter een foort

van Knapping deeden hooren , en zeer heldere

Vonken uitgaven. Hem beving de lüft om dit

Verfchynzel te agtqrvolgen , en hy befpeurde wel

haaft,'

() Dit Vertoog vns het laatfte dat gelezen werdt/

om de Zitting te befluiten.
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haaft , dat het tot de-Elektriciteit behoorde. Nai

Koufen van allerley foorc ran Stoffê en verfchil-

lende Jvleuren beproefd te hebben , bepaalde hy
zyne Keuze tot twee Zyden Koufen , de eengr

wit , de andere z v/art , welken hy beiden aan 't

zelfde Been , of over een zyner bloote Armea
trok , en , wannes: zy warm geworden en een

weinig tyds gewreeven waren , deedt hy ze uit,

zonder ze van elkander af te fcheiden. In die

gefteldheid onderzogt hy dezelven , rervolgens

trok hy ze uit elkander , om ze op nieuws t'Cr

Ipets te brengen , en met dsezen Toeftel , za
eenvoudig en gewoon 3 heeft hy Uitwerkingen

gekrecgen , die het niet zyn.

1. Zo lang ds twee Koulèn in elkander llee-

ken , 't zy dat dezelven nog aan 't Been zyn,

©f dat men ze 'er afgedaan heeft, gceven zy ter

naauwer nood eenige flaauwe Kentekenen van
Elektriciteit,

2. Maar, zo dra men ze van elkander afgefcheir

den, en vry in de Lugt opgehangen houdt, be*

vindt men ieder Kous met een zeer kennelyke

Elektrieke kragt begaafd; zy trekken alle ligtQ

Isighaamen . aan , die men haar aanbiedt, ja zelfs

elkander beurtlings en van zeer verre : zy vor-

toweïvzig opgeblazen en rond, even alsofzy
gevuld warep: men voelt 'er uitvlocijingen rondr

^^ > ê^lyfc om de Aanbrengers heen, en- z>jr

Jtn^ppeij. met geraas in de duifterheid.

3. De. Vlammetjes , die door middel van dq
IX. Deel. witte
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witte Kous worden voortgcbragt, verfchillen van'

de genen die men bekomt met de zwarte j gclyk

die van ge-elektrizeerd Glas zig van de Zwavel-

Vlammetjes onderfcheiden.

4. Men laadt de LeidrcheFlefch met de eene,

en ontlaadt dezelve, zonder Schok, met de an-

dere Kous.

g. Als men ze in 't bereik van elkander brengt ^

valt de zwarte op de witte aan, en de witte op

de zwarte.

6. Beiden flertken zy, op het oogenblik als zy

elkander komen te raaken ; zy worden plat en

kleeven aan elkander. Alsdan fchynen zy al haa-

re kragt verlooren te hebben.

7. Maar, een Kwartier Uurs en fomtyds veel

langer daar na, als men ze op nieuws van elkan-

der af doet , brengen zy op nieuws alle de uit-

werkingen voort , waar van ik gefproken heb.

8. In de van écn fcheiding deezer Lighaamen

maakte de Heer Symmer zyne allerzeldzaamfte

Ontdekking. Hy wierdt een zo fterke Samen-

kleeving tuffchen hun gewaar, dat het hem van

belang voorkwam die af te meeten.

Ten dien einde werdt , door hem , de Schaal

van een Balans aan het onder-end van één der

twee Koufen vaft gemaakt, en de andere, met

de Hand, aan het boven- end gehouden. Wan-
neer de Koufen, na dat zy van elkander gefchei-

den waren , zig niet hereenigden dan door zig

aan elkander te hechten , moeft men gemeenlyk

de
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de Schaal mat een Gewigt van verfcheide Oneen

bezwaaren, eer dat zy elkander los lieten. Dee-

ze vanéénfcheiding wierdc moeielyker , wanneer

de Koufen , van het Been komende en in elkan-

der gedaan , nog niet van elkander afgefcheiden

•waren ge weeft. Zou men wel willen gelooven,

dat Koufen , die ieder minder woogen dan twee

Oneen , op deeze Proef gebragt in een gunftige

tyd ,niet vaneen gefcheiden konden worden, dan

door een kragt van vyftien Ponden ? Deeze Pon-

den waren, wel is waar, niet van zeftien On-
een

,
gelyk onze Ponden Mark-Gewigt ; maar alle

aftrekking gefchied en de tegenftand der Wryvin-

gen aan een zyde gefteld zynde, zo volgt uit de

Rekening van den Heer Symmer, dat een dee-
'

zer Koufen niet van de andere afgefcheiden werdt,

dan door een kragt , die twee-en-negentigmaal

derzelver Gewigt evenaarde.

Ik moet hier zeggen, voorde genen die deeze

laatfte uitwerking in twyfel wilden trekken, dac

dezelve bekragtigd is door een Brief van den Heer
MiTCHELL, aan den Sekretaris van de Koninglyke

Sociëteit van Londen geadreifeerd , en agter de

Vertoogen van den Heer Symmer gedrukt C*}.

Ik

(*) [Nsaraelyk Pif/. TrafiJ-aS Vol. LI. Part. I. pag. 390.
Wy hadden den Inhoud van de twee eerlte Vertoogen,

als gemeld is, in het VIII. Deel deezet Verbandelingen

,

bladz. 67, medegedeeld, en oordeelden thans beter, de
Waarneemingen en Aanmerkingen van den Heer Nollet
over 't geheele Onderwerp op te geevep, dan de andere

JX. Desï,, ï^m Ver-
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Ik zal 'er byvoegen , dat hetzelve my nog nader

beveiligd is door een Brief over dit Onderwerp,

door den Heer Watson aan my gefchreeven,

die Oog-getuige van deeze Proefaeemingen is ge-

weeft , en , fchoon ik nooit een zo fterke famen-

kleeving met de Koufen gekreegen heb , zal men

voor het end van deeze Leezing zien , dat ik

dingen gedaan heb, die zulks meer dan evenaar-

den , en zeer bekwaam waren om een volkomen

betrouwen in te boezemen op dit flag van Won-
derwerk.

Dat de Zyde Elektriek worde, wanneer men

ze warmt en wryft , is iets dat genoegzaam be-

kend was voor de Proefneemingen van den Heer

Symmer; maar dat deeze Elektriekheid toenee-

me tot een zo uitmuntende trap , door de ver-

menging van twee geweefzels van verfchillend

gekleurde Zyde ; dat zy door derzelvcr hereeni-

ging bedaart en zig herlevendigt door derzelver

vanéénfcheiding-, dat deeze twee Lighaamen

,

door de zelfde werking en in de zelfde Omftan-

digheden ,zig Elektrizeeren ; het een op de manier

van Glas, het andere op die van Zwavel en an-

dere Harftige Lighaamen : dat , wanneer dezel-

Ven aan elkander gevoegd zyn, hunne Samenhang

zodanig is als ik daar van gezegd heb : dit zyn al-

lemaal Verfchynzelen , welken nog niemand waar-

ge-

Vertoogen van den Heer Stmmer, in welken van de

Elekcrikaale famenkleeving breedvoerig gefproken word't.

j
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genomen hadt, en welker zeldzaamheid my nieu-

we Onderzoekingen heeft gefcheenen te ver-

dienen.

Is het de Warmte van het Menfchelyk Lig-

haam , welke de Zyde een zo fterke Gifte van

Elektriciteit doet aanneemen ? De Heer Sym-
MER is van dit Denkbeeld. Zyn Eerfte Vertoog

voert den tytel , Van de Elektriciteit van ^t Men-

Jchelyk Lighaam en de Dterlyke zelfjiandigheden^

Zyde en Wolk. Op de eerfte bladzyde daar van

drukt hy zig aldus uit. Ik oordeelde, dat een za

zonderling Verjchynzel , en '/ gene een zo onmidde-

lyke verknogthetdJcheen te hebben met ons Lighaam

y

het allernaauwkeurigjie onderzoek waardig was.

Ik ben niet vreemd van te denken, dat de Dier-

lyke warmte bekwaamer dan eenige andere zy,
om de Elektrizatie van Linnen , Wolle en Zyde
te bevorderen: het heeft my altoos toegefchee-

nen , dat de Elektrieke Vonken ^ die men uic

deeze zelfftandigheden haalt, wanneer dezelven,

geduurende eenigen tyd , aan het Menfchelyk

Lighaam zyn aangevoegd geweeft^ zig gemakke-

lyker verwekten , en , om zo te fpreeken , bC'

ter gevped fcheenen te zyn, dan wanneer ik de-

zelven alkenlyk warm maakte voor 't Vuur van

de I-ïaardftee, of over gloeijende Kolen : maar ik

zou daarom niet willen zeggen , dat de Dierlyke

warmte volftrekt noodzaakelyk zy om deeze uit-

werkingen voort te brengen. Men verkrygt de-

zelven zonder die , en ik ben 'er in geflaagd , zo

IX, Deel. Mm 2 me-
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nienigraaal ik de zwarte en witte Kous, inelkaii--

der, op een Rotting- Stoel uitgeftrekt heb, waar

onder ik een Komfoor met gloeijende Kolen had

geplaatft. Het was alsdan genoeg , dczelven te

\vryven met een graauw Papier, of met een ftuk

StotTe , verfcheide maaien ce famen geplooid. Ik

ben dan van 't Gevoelen van den Heer SymmeRj
ingevalle hy alleenlyk heeft willen zeggen , dat

men beter flaagde , door met de bloote Hand de

Zyden of Wollen Stof, die onmiddelyk aan eenig

gedeelte van een bezield Lighaam gevoegd was,

ie ilryken.

Byaldien onze Gevoelens omtrent dit eerfte

punt overeen te brengen zyn, het is niet even

zo met het volgende. De Heer Symmer be-

trekt , tot de tegenpryd'fghe'id van Z--vart en V/tt^

al hec zeldzaame , dat door hem in de Elektrici-

teit der twee Koufen ontdekt is. Indien hy het

toefchreef aan de bereidingen , welke men de

Zyde doet ondergaan ; aan de Droogerycn , die

tot het Verwen gebruikt worden , en wat dies

meer is ; zo zouden hy en ik wel dra overeen-

ftemmen. Want het is zeer eenvoudig j zynGe-

zigt naar dien kant te wenden , en wy hebben

Onderzoekingen van een ouden datum ^ die ons

den Weg eften gemaakt hebben : maar , of hy

wil niet in die overweeging treeden ^ of helt fterk

over ora te denken, dat de Kleuren geen invloed

op die alles hebben , dan gelyk Lichten van ver-

fcheiderley foort , met welken de Koufen zig ver-

licht
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ïicht bevinden. Nog verder gaat hy, en beweert

dat de Proefneemingen , in 't werk geileld door

den Heer du Fat (*), om te bewyzen dat de

Kleuren, van dien laa:ftei> kant befchou\vd,geeii

deel hebben aan d£ Verfchynzelen der Elekcrikaa-

le Aantrekkingen, niet beflilTende zyn, en dat,

wanneer zy het al in zekere Gevallen mogten

zyn, zy egter, in het tegenwoordige, niet toe

Gevolgtrekking konden dienen , tegen zyn Ge-

voelen.

Nu vyf-en-twintig Jaar geleeden was men be-

geerig om te weeten, of de Lighaamen , met op

deeze of gene manier gekleurd te zyn , 'er meer

of minder bekwaam door waren, om aangetrok-

ken te worden door een Buis van ge-elektrifeerd

Glas. De Heer du Fay, onder andere Proef-

neemingen die hy tot beflilüng van dit Vraagftuk

deedt , wierp op de enden van witte Linten , ,ge^

fiieeden en van 't zelfde Stuk , roode , geele , blaau-

weStraalen, enz.: 't zy met het Licht, dat de-

zelven befcheen , door Glazen van zodanige Kleu-

ren te laaten pafTeeren ; 't zy hetzelve vanéén-

fcheidende door middel van een Prifma. Deeze

Linten, dus metVerfchillende Lichten gekleurd,

fchecnen 'er niet meer noch min aantrekkelyk

door geworden te zyn, als te vooren. Men wiefcli

ze , om 'er het Gomfel aan te ontneemen : men

doop-

(*) In zyn III. Memoire fur VEk^ricitè. Mem. ds VAca,ii.

Jtoyale des Sciences, Ann. 1733- pag. 224.

}X. Deel. Mm 3
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doopte ze in de Afkookfels van verfchillende

Droogeryën , zonder dat zy de Witheid verloo-

ren^ en door alle deeze Bereidingen kwam men

zo ver, daceenigen vaardiger, anderen traager

waren in het gchoorzaamen aan de Elektrieke

kragt. Wat kon men beter of meer beüiirende in

'c werk ftellen ^ om te bewyzen dat de Kleuren

,

als Lichten , niets toebrengen om de Lighaamen

meer of minder vatbaar te maaken voor.de Aan-

trekkings-kragt; maar dat de vcrfchillendheden ,

die men ten deezcn opzigte tulTchen hun waar-

neemt , afliangen van de Ingrediënten , uit wel-

ken derzelver Gomfcl of Kleurfcl famengeftcld

wordt (*),

Hedendaagfch geeft men ons voor ontwyfelbaar

op , dat de tegenftrydigheid van 't Zwart en Wit
de voornaame Oorzaak zy van alle de Verfchyn-

zelen, die zig vertoond hebben in de Proefnee.

mingen, welken met de twee Zyden Koufen in

't werk gefteld zyn , en men laat ons in 't onze-

kere, of het aan de Kleuren, en voor zo ver de-

zelven Lichtftraakn zyn , is dat wy ons moeten

houden , dan aan de Kleurfelen , die de Lighaa-

men gefchikt maaken om verlicht te worden door

deeze of gene Straalen.

Nimmer heb ik een oogenblik getwyfeld, of
* deeze

(*) Na dat de Heer du Fav deeze Proefneemingen

hndt aan "c Licht gegeven , zyn dezelven door my on-

tallyke maaien herhaald , en ik heb 'er anderen , van 't

zelfde
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jdeeze laatfte Oorzaak niet de waare en eenige

was, tot welke men, onmiddelyk, de uitwer-

kingen brengen moeft, waar ora het hier te doen

is: maar, indien iemand overhelde, om met den.

Heer Symmer te gelooven , dat de Verfchynre-

len afhangen van de verfchiilende maatigingen van

het Licht, of van de tegenftrydigheid zyner ver-

Ichillende Straalen , moet hy üegts agt geevcn , dat

in de duifterheid van de Nagt alle Licht uitge-

blufcht en zonder werking zy, en dat alsdan
,

niettemin, de Proefneeraingen met de zwarte en.

witte Kous , even zo wel als op den helderen

Dag gelukken, en nog veel beter, aangezien de

Elektrikaale Vuuring nooit fterker is , dan in eeij.

plaats geheel van Licht beroofd.

Laat ons thans zeggen, dat de tegenftrydig-

hcid der Kleuren niets ter wereld daar in doe. Ik

heb de zelfde Uitllagen gehad als de Heer Sym-
mer, wanneer ik gebruik maakte van een witte

Kous en van een andere Kous, welke die nieuw-

niodifche Kleur hadt , die genoemd wordt Goud-

Moor, en ik kan voorzeggen , zonder dat ik

veel waage, dat men niet minder flaagen zal, met

in plaats van 't Zwart een menigte van andere

Kleuren te neemen,op welken ik my ontflagen heb

^Proeven in 't werk te ftellen.

Maar , het gene alle tegenfpraak wegneemt,

is,

zelfde foort, met ecnerley inzigt gedaan, en altoos een

selfden uitfla§ gehad.

IX. DfiEL. Mm 4
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is, dat het my volmaaktelyk gelukt zy, met een

witte Kous te gcbiuiken , zodanig als die uit de

handen van den Fabrikcur kwam , en een andere

witte Kous i op de gezegde manier geprepareerd,

doch met de voorzigtigheid , dat dezelve haare

Witheid niet kwyt raakte.

Dewyl ik, dan, volkomen overreed was, dat

de zwarte Kous haare Elektrieke Eigenfchappen

had van de Droogeryën , met welken dezelve

door den Verwer was bezwangerd : zo wilde ik

wceten, aan welke ik zulks voornaamelyk wytcn

moeft. 't Is bekend , dat het Koperrood en de

Galnooten de twee Hoofd-Ingrediënten zyn, van

welken in het Zwart verwen wordt gebruik ge-

maakt. Ik deed het cene in Water fmelten, en

maakte afzonderlyk een fterk Afkookfel van de

anderen. Toen nam ik een Paar geheel nieuwe

Koufen van witte Zyde , en doopte 'er een in 'c

cerfie Vogt, haare weergaa in het andere, en,

na dat ik ze beiden had laaten droegen , beproefde

ik ze, elk op zig zelf, met een andere geheel

nieuwe witte Kous. De gene, die met Vitriool

doordrongen was,bragt niets aanmerkelyks voort:

maar de Kous , die men in 't Afkookzel van Gal-

nooten geftoken hadt,fchoon wit zynde, vervul-

de de plaats van de zwarte Kous volkomen, en

toonde my duidclyk twee zaaken: de eeae, dat

de Byzonderheden, die door den Heer Symmer,

waargenomen zyn, niet afhangen van de tegen-

frrydighcid der Kleuren: de andere, dat die zelf-

de
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ée Uitwerkingen voor onmiddelyke Oorzaak heb-

ben, de bereiding, welke men aan deZyde, in

dezelve te Verwen, geeft.

leinand, die deeze Proefneemingen mogt wil-

len herhaalen , zal zig kunnen ontflaan van zo veel

Gelds te verfpillen aan Zyden Koufen; ik heb "er,

vervolgens , met goeden Uitflag , witte Scheeden

van Ras de Saint Cyr ,
gekeperd , Zyde Sergie

en dergelyken toe gebruikt , die ik deed in ande-

re Scheeden van dergelyke Stoffen, maar zwart,

Goud-Moor of enkel ge-Galnoot zynde. Men kan

'er nog op een eenvoudiger manier mede te werk

gaan , die my zeer wel gelukt is ; men kan Lin-

ten op elkander voegen , maar, eer men zig daar

van bediene , zal het beft zyn dezelven te was-

fchen in klaar warm Water, om 'er het Gomfel

uit te krygen. Ik verkies zodanigen ^ die dun

en gelyk Taf geweven zyn , boren de genen , die

grover zyn van Grein, en, in plaats van zwarte

te koopen, houd ik meer, van een gedeelte my-

ner witten met Galnooten te prepareeren. Men
moet wel verwagten, dat de Uitwerkingen niet

zo groot zullen zyn , als of men Koufen gebruik-

te ; maar zy zullen ge-evenredigd zyn naar de uit-

gettrektheid der Werktuigen , en dit is alles wat

een Waarneemer begeert, die uit het ftaaltje van

de Stof weet te oordeelen.

De Heer Symmer heeft, in zyne Proefnee-

mingen met de Zyden Koufen , zeer wel waar-

genomen, dat het Witte zig op de Manier van

IX. Deeï., Mm 5 Glas
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Glas elektrizeerc ; hec Zvarts gelykerwys de

Harfteii en Zwavel; hy heeft 'er vaa geoordeeld

uit de gedaante en grootte der Vlanim'etjes, wel-

,

ken men djaet verfchynen met deeze Lighaamen

,

"wanneer men die van elkander afgefcheiden heeft.

I)e eerfte Vonkt gelyk een Glazen Buis, als men

'öf het end van den Vinger naby brengt : een fpit-

fe punt van Metaal, tegenover de laatfte gehouden,

werpt voorwaards uit een Lichtend Kuifje. Twee
I^inten, in de zelfde Omllandigheden , zyn zeer

bekwaam om deeze Waarheid te beveiligen :;

want, aangeven dit ligte en buigzaame Lighaa-

men zyn, zo wordt het Zwart, of 't gene daar

van de plaats bekleedt , fchoon wel Elektriek zyn-

de, gemeenlyk aangetrokken door het Glas j dat

nieuwlings gewreeven is: het Wit, in tegen-

V deel j wordt *er door terug gcftooten en ploft neer

op een ftokje Spaanfch Lak , of op ge-elektrizecrde

Zwavel.

. Het weezentlyke, in de behandeling van dee-

ze Proefneeming, beftaat derhalve in het te famen

vereenigen van twee Lighaamen , die Elektrizeer-

baar zyn , het eene op de wyze van Glas , het

andere op de wyze der Harften : die beiden op den

zelfden tyd te wryven, en hunne Elektrizeering

te helpen dooreenige trappen vanWarmte. DeZaak

aldus befchouwende, had ikgeenlangen tydnoodig

om te voorzien 5 dat een Glazen Buis my de plaats

vervullen zou van de witte Kous; en, inderdaad,

dezelvegelloken hebbende in een zwarte, en op een

an-
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ander maal in een Goud-Mooren Kous, hecht*

• ten zigjOp de eerfte Wryving , deeze twee Lig-

haaraen te famen, en, wanneer ik ze van elkan-

der afgefcheiden had, leverden zy my alle de

Verfchynfelen uit , die tot de Proefneeming van

den Heer Symmer behooren.

Ik meen dan , dat men tegenwoordig als een

algemeene en nieuwe Regel vaft kan ftellen, dat

twee Lighaamenvan aart om zig teElektrizeerendoor

TVryv'wgs het eene op de manier van Glas 9 het an*

dere op de manier der Harjien^ eene buitengewoon jier*

ke Elektriciteit aanneemen^ wanneer zy ^ het een of

het andere gevoegd zynde , te Jamen warden gewres^

ven.

Ik heb de Oorzaaken van deeze zeldzaamheid

in overweeging genomen ^ en ik vleije my dezel-

ven uitgevonden te hebben , maar zal my onthou-

den van die tegenwoordig te verklaaren ; om dac

de bepaaling van tyd , in welke ik deeze Leezing

befluiten moet , my naauwlyks zal toelaaten het

verhaal der Ondervindingen ten einde te bren-

gen. Ik zal tragten daar van reden te geeven in

een ander Vertoog, of ik zal by dit voegen, voor

onze byzondere Byeenkomften , het gene ik Üians

moet verzwygen.

Door Linten en Strengen Zyde, die op Glas^

geappliceerd waren, te wryven, heUik eeneOnt-

^dekking gemaakt , welke ik geen reden had te

verwagten ,en die ons dwingt tot eene zeer aan*^

merkelyke uitzondering omtrent een Grondflel-.

IX. Deel.
^

ling,
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Üng , die by de geheele Wereld aangenomen is,

't Is reeds veertig Jaaren , dat wy als een zeer

ontwyfelbaare Zaak aanmerkten, hoe twee Lig-

haamen , werkelyk begaafd met de zelfde Elek •

triciteit, niet nalaaten elkander beurtlings weg te

ftooten : maar het is , na alle de Proeven die ik

daar omtrent gedaan heb, nog zekerer, dat wit-

te Zyde op Glas ge-elektrizeerd door eeneWry-

ving aan beiden gemeen , zig vail: daar aan hecht

,

en 'er naar toe komt vliegen, als men ze daar van

afgefcheiden heeft.

• Ik zeg, witte Zyde : want, als de zelfde uit-

werking met de zwarte gebeurt, kan men zeg-

gen , dat, aangezien decze zig niet Elektrizeeren

kan dan op de wyze der Harften, het de gewoo-

ne Regel zy, dat zy aangetrokken worde door

een Lighaam , 't welk de Elektrieke kragt van

Glas heeft. Zal men zeggen dat de witte Zyde

,

die altoos voorkomt met de Elektriciteit , welke

men Glazen noemt , wanneer zy op zig zelf alleen

wordt gewreeveUj deHarpige aanneemt, als zy

op Glas geappliceerd is? Indien deeze reden de

waare is, zal men ten minfte toeftaan, dat dezel-

ve niet waarfchynlyk zy. Ten anderen dat zelf-

de Lint, diezelfde Streng van witte Zyde, die

altoos naar het Glas terug komen , als zy 'er op

gewreeven zyn, wyken 'er met de zelfde be-

ftendigheid af, wanneer zy de Elektriciteit ont-

vangen hebben door een enkele aannadering^ of

wanneer zy afzonderlyk 2yn gewreeven. Laaten

.vy
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wy 'er rog byvoegen , dat twee Strengen Zyde,

gezamentlyk op de zelfde Buis ge-elektrizeerd,

onderling elkander wegfiooten , en dit zo lang

als de geneigdheid duurt die zy hebben , om naar

het Elektrieke Glas terug te keeren.

Men mag vry gelooven , dat ik niet nagelaten

heb die zelfde Proeven te herhaalen met den Stok

A''an Spaanfch Lak. Ik kan in 't algemeen zeggen

,

dat de zelfde Verfchynzelen hebben plaats ge-

had j maar niettemin met eenige veranderingen
,

die my Wapenen verfchaften zullen, om, zo men
'er my nog toe dringt, dat tceezem/yhveTkh'iloni'

ver te ftooten , 't welk men zig verbeeld heeft

tufTchen de Elektriciteit van 't Glas en die der

Harften.

Laaten wy dan tegenwoordig en voor de eerfte

maal zeggen , t/at de highaamen , die de zelfde

'Ehhricitett hebben^ elkander niet altoos ivegRootefii

gelyk wy tot heden toe geloofd hebben ; dewyl
'er^ in tegendeel, Gevallen zyn , dat zy elkan-

der fterk aantrekken , en laat 'er ons dit Gevolg
van afleiden, 't 1velk my zeer natuurlyk voor-

komt, te weeten, dat de onderlinge Aantrekking

Tan twee ge-elektrizeerde Lighaamen niet be-

kwaam zy om te bewyzen, dat derzelver krag-

ten van verfchillenden aart zyn : aangezien deezc
iiitwerking plaats kan hebben met twee Lighaa-'

men , aan welken de gelykweezigheid hunner
Elektrieke kragten niet betwift wordt.

Ik moet niet ontveinzen, dat de ^ntrekkin-
iX. JjËEZt» gen
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gen gemeenlyk kennelyker zyn tuffchen een Gla-

zen Buis en een Lint van zwarte Zyde of dat ge-

Galnoot is; dan dezelven zyn tullchen die zelfde

Buis en een ongegomd Lint: maar het is een zeer

zekere en beftendige Zaak, dat het een zo wel als

*t andere aangetrokken worde , en het meer of m'm

kan niet tot Gevolgtrekking dienen tegen myn

Befluit.

Het gebruik van de Glazen Buis, in plaats van

de witte Kous, my zo wel gelukt zynde om de

zwarte Zyde en alle de genen, die de zelfde Ei-

genfchap met verfchillende Kleuren hebben , te

Elektrizeeren : zo twyfelde ik geen oogenblik,

of door dit zelfde Middel zou ik den laatften en

zonderlingften uitflag der Proefneeminge van den

Heer Symmer bekomen. Ik meende fterkeaan-

Icleeving van 't eene Lighaam aan 't andere. Dee-

ze Elektrieke lamenkleeving is, inderdaad, een

zeer verbaazende uitwerking, die men, ten ftreng-

fte geredeneerd , egter zou kunnen zeggen van

overlang reeds bekend te zyn. Hebben wy niet

duizendmaal Vlokken Zyde , Pluimpjes , Penne-

Veertjes en dergelyke dingen zig zien hechten

aan de Buis , die dezelven aangetrokken hadt , en

tegenftand bieden aan de geweldigfte blaazing,

'veeleer, dan zig daar van af te fcheiden? Heb-

•ben wy niet , even zo dikwils. Blaadjes Goud zig

zien aanvoegen en vaft lymen , om zo te Ipree-

ken , aan Spaanfch Lak, aan Zwavel , aan het Glas

zelf, en zo lang daar aan blyven zit ten, als dee-

ze
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. ze Lighaamen hunne Elektriciteit behielden? Maar

deeze uitwerkingen, waarfchynlyk al te zwak om
de oplettendheid van iemand te vèftigen , heeft

men veronagtzaamdi, vergeten, of verward met

een menigte van andere Omftandigheden , waar

van geen gewag gemaakt is. Laat ons den Heer

Symmer Recht doen: het Verfchynzel, dat hy
ons aankondigt j verfchilt door zyne grootheid zo-

danig van de overcenkomftige uitwerkingen, wel-

ken men te vooren heeft moeten gewaar worden,

dat het alle de verdienften van een Nieuwigheid

heeft

!

De Lighaamen , die op de manier van Glas en

witte Zyde Eektrizeerbaar zyn, behoeven niet

daadelyk ge-clektrizeerd te worden , om zekere

aankleeving met de Stoffen te bekomen , die de

Harftige Elektriciteit verkreegen hebben. Dik-

wils heb ik myne Strengen Zyde, of myne Lin-

ten , zo zwart als enkel ge-Galnoot , laaten ga^
tegen Spiegels , of hangende in een Vertrek of

boven aan de Schoorfteen geplaatft, en heb ze daar

Uuren lang vaft aan gelymd zien blyven. Op ze-

kere tyden hielden zig Koufen , fchoon veel

zwaarder , zig ook verfcheide Minuuten tegen

aan. Maar een zeker Middel, om deeze Lighaa-

men 'er van af te neemen ,* voor dat hunne Elefc-

trieke kragt verzwakt zy of mtgeblufcht,is,de-

zelven een ander Lighaam aan te bieden , van de

zelfde natuur als het gene waar aan zy zig hou-

den , na hetzelve door Wryving ge-elektrizeerd

IX. Deel. te
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te hebben. Een Lint, by voorbeeld, hcefc zig

gehecht aan een Spiegel, of aan een Glazen Ruit:

gy haalt het 'er zonder fout af, door 'er een Buis

aan te prefenteeren van de zelfde Stoffe , die

nieuwlings is gewreeven.

Op een Buis van wit Engelfch Glas , die twee

en een half Voet lang was, en anderhalf Duim in

middcUyn wyd, deed ik Scheeden pas manken van

Zyden Stoften , die van verfcheiderley Gevveef-

zel en Kleuren waren. Een iegelyk derzelven

bedekte nagenoeg de helft der langte van de Buis

;

voegde zig aan de Oppervlakte zonder Plooijen te

niaaken, en knelde dezelve egter zo weinig, dat

haar eigen Gev/igt genoeg ware, om haar te doen

glyden en daar af fchieten , wanneer nog geene

Elektrieke kragt plaats hadt. Ik wreef met myn
bloote Hand dit bekleedzel op de Buis, 't geen

hetzelve een meer of min fterke aankleeving ver-

krygen deedt , welke ik afmat, met de Buis iood-

regt op gehangen te houden en Gewigt te doen

•in de Schaal van een Balans, die aan het onderfte

deel der Scheede was vaft gemaakt.

Ik had my verbeeld , dat de allergladfte Stof-

fen, gelyk de Taf, Satyn, Ras de Saint Maur

en dergelyken , de genen zouden zyn , die zig

het befte hechtten aan het Glas, (om dat het te

ermoeden is, dat zy hetzelve met het grootfte

getal van punten raaken :) maar ik was in myne

verwagtinge bedroogen. De grootfte uitwerkin-

gen heb ik altoos gehad mee die Stoften , welker
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Oppervlakcen met eenige ruuwheid zyn aange-

daan. De Zyden Sergie, de Ras van Saint Cyr,
waar mede men gemeenlyk de Mans Kleederen

voert , hebben my den voorrang gefcheenen té

Verdienen boven alle andere Stoffen , van welken
door my de Proef genomen is. En, wat de Kleur
belangt , is Goud-Moor de gene, die my de fterk-

fte aankleeving heeft doen zien : 't zy dat dé
LugtsgeReldheid gunftiger ware, toen ik de Schee-

de van deeze Kleur probeerde ; 't zy dat in heÊ

Verwen van dezelve eenige Droogery gebruikt

tvas, die 'er meer bekwaamheid aan gaf tot dee«

ze Proefneemingen.

.
Den 30 January deezes Jaars C176O > te elf

Uuren H morgens , met een heldere en drooge
Lugt , ftaa'nde de Thermometer van Reaumur.
op 't punt van Vorft, en de Barometer op 28 Dui-
men , 4 Liniën ; kleefde de Zyden Scheede^ waar
van ik zo even fprak , dérmaace fterk aan de Buis,
dat 'er een Gewigt van 7^ Mark noodig ware
om die daar af te fcheiden. Zy woog een weinig
minder dan een half Loot , en dus evenaarde de
kragt der aankleeving meer dan tweehonderdvem'io'

ïïiaalen haar Gewigt.

,

Men moet opmerken , dat deeze Bekleedzels
den grootften tegenftand bieden, voor dat zy be-
ginnen langs de Buis te glyden; want, als een-
maal die eerfte ftap gedaan is , bevindt de Elek-
trieke famenkleeving zig aanmerkelyk verzwakt.
Men zal zeggen, dat zy het moefte zyn, om dat

JX. Deel. Nn jils.
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alsdan een gedeelte van de Scheed e , om laag, niet:

langer tegen 't Gias is aungevoegd; maar, deeze

verniiruicring van aanraaking vergely kende mee

de verzwakking der aandeeving, heb ik altoos

veel Gnevcnredigheid tulT^hen de eene en andere

gevonden : des ik klaar zag , dac men , die Ojr-

zaak in agc neeicende, evenwel nog een andere

Reden moeft zoeken.

Byaldien de aankleeving van hec Glas aan de

Scheede fpruitjgelyk men geenzins tvv^yfelen kan,

uit zekere plaatzing , zekere fchikking der Straa-

len van Elcktricke SiofFc, ten opzigt.van de Vafte

deüen en van de ylheid deezer twee herecnigde

Lighaamcn ; dan moet, zo dra dezelvcn zig be-

ginnen niet meer te r;'aken op de zelflc plaatfen,-

de werking van het Vogt , welke afhangt van-

deeze Omftandigheid, zo veel verflaauwenoi" ver-

zwakt worden.

Een enkel wit Zyden Lint, van ongevaar twee

Voeten langte en een Duim breedte, dac ik met

een Aftrekzel van Galnooten toebereid had, ge-

appliceerd zynde op een Glazen Buis, en vervül-»

gens met de bloote Hand gew?eeven, kon daar

van niet afgefcheiden worden, dan door eenGe-

%vigt van negen Vierendeel Loots te voegen by

dat van 't Lint, 't welk agttien Greinen was: zo

dat het Lint niet meer dan een zevn en dert'ig^e

woog van het gene men noodig hadt om deszelfs

aankleeving te overwinnen.

Witte Linten, die niet op zodanige manier

toe-
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toebereid waren , en zig Elektrizeerden op de

maaier van Glas , hechtten zig ook aan een Stokje

rood Zegel-Lak, van omtrent een Voet lang ca

een Duim dik ; maar hielden 'er nooit met zo veel

kragt aan , en hunne aankleeving was van veel

korter duuring.

De Heer Srmm er verhaak een andere uit-

werking van den zelfden aart, doch welke ik nog

niet heb kunnen verkrygen ; waarfchynlyk j om
dat geduurendc voorleeden Winter," die zeer

Regenagtig is geweeft, de tyden, welken my-
he Bezigheden my toegelaten hebben aan deeze

Proefneeming te befteeden , niet genoegzaam gun-

ftig waren voor de Elektricke kragt , of miffchien

ook , om dat aan de befchryving van den omflag

eenige Omftandigbeid ontbreekt j welke ik niec

vervuld zal hebben. Zie hier het Stuk.

Het is te doen, om tweeRuiten van dun Glae

gczamelyk te Elektrizeeren,die aan de eeneZy«
de flcgcs met een Blaadje Metaal bekleed, en met
de blüote Zyden aan elkander gevoegd zyn. Dee-
ze Ruiten moeten, door de Elektrizeering, zig

dermaate aan elkander hechten, dat men, doof

de bovenfte flegts aan te vatten, de onderfte ook
opneemen kan. Dat meer is, deeze twee zelfde

Ruiten moeten alle haare onderlinge aankleeving

Verliezen , wanneer men de Leidfche Proefnee-

ming volbrengt , of flegts wanneer men dezelven

tegenftrydig met de eerfte Elektrizeering Elek-

trizeert: dat is te zeggen, wanneer men, haar

IX. Deel. Nn 2 bei-
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beiden te gelyk omgekeerd hebbende op de

Scliraag, aan den Aanbrenger de gene raaken doet,

die te voeren gemeenfchap hadc mee niet vry ge-

plaatfte Lighaaraen (*}.

Hoe-

(*) [Het gene de Heer Symmer ten dien opzigtft

fchryft, zal eenige opheldering kunnen geeven aan dit

beknoptely'k voorgcfleide van den Heer Nol let. „ Ik

,, nam (zegt hy) twee Ruiten van gewoon Vénilerglas,

„ omtrent negen Duimen vierkant, de-dunfle, efFenlte

„ en platfte van Oppervlakten, die ik krygen kende.

,, Eene Zyde van ieder bekleedde ik met Hlad-Tin ,
laa*

„ tendede fpatie van bynaeen Duim aan de kanten bloot.

„ Ik warmde ze een weinig voor het Vuur, en, de twee

„ onbekleede Zyden te fanicn voegende, leid' Ik ze op

„ vier Wynkelken , die ze aan de vier hoeken onder-

fehraagden. Toen bragt ik een Ketting van den eer-

den Aanbrenger nedtrwaarJs , byna zo laag, d-t 'er

het Bekieedze! van do bovenfte Plaat door aan^eiaakt

werdt, en een Yzerdraad, dat ik in myn Hand hield,

„ tegen het Bekleedzel van de onderfte Plaat aan houden*

„ de, werdt de Machine in beweeging gebragt, en de

„ Elektrizeering , byna eeiyk in het Geval van de i^ewoo-

„ ne Elektrizcer-Ruit volvoerd. Toen de Operatic was

,, voleindigd, nam ik de Kettingen het Draad weg, en

„ vattende de twee tegenover-hoeken van het bovenfte

j, Glas (zynde die van het onderfte nicc voordagt weg

„ gefnceden,) ligtte ik het op, en bevond, dat het on.

„ derfte mede opgeligt v/erde. De fomenkleeving kwani

„ my voor van aanraerkelyke fterkte te zyn , maar ik hal

„ geen bekwaamen Toeftel gereed, om 'er de kragt van

„ af t<i meetea. Ik leid ze wederom op de Wynglazen

„ neder, en maakte een Slag, gelyk in 't Geval van de

„ gewoone Glazen Ruit: toen vatte ik de hoeken van het

„ bovenüe Glas en ligtte hetzelve; maar bevond, dat de

j, famenkleeving vernietigd ware, alzo het onderfte Glas

„ leggen bleef".
lÉ-
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Hoewel ik deeze Uitwerkingen nog niet ge-

zien heb (t) , flaa ik 'er doch zeer wel geloof aan

,

op hec Woord v^in den Heer Symmer, en',

fchoon hy niets gedaan had dan dezelvcn te voor-

fpellen , vind ikdezelven zodanig overeenkomftig

met andere Verfchynfelen , welken ik gezien, en

"waar ik gewag van gemaakt heb in dit Vertoog,

dat

,, Indien nu de Elektriciteit, die van de Ketting oninid-

,, delyk werdt toegebragt , weezentlyk verfchülende was
„ van die uit het Draad kwam

, (de eerfte naainelyk pofitief,

,, de andere negatief) : zo moeft , wanneer ikdePIaaten ia

,, volle famenkleeving op de Wyngiazen omkeerde en ze
j, dan weder als voorenElektrizeerde,de uitwerking ver-
,>nietigd worden. Ik deed zulks en de Glazen JjoI in be.

„ weeging gebragt zynde, ontltondti wederom een fterke

», knapping uit de Ketting en het Draad, die niet zo dra

„ over was , of ik bevond dat de famenkleeving allengs ver-
,, minderde, en eindelyk geheel verdween ,• waar na dezel-
„ve, al voortgaande met Elektrizeeren, weder herfteld,

„en niet minder fterk wlerdt als voorheen.

,, Vervolgens nam ik twee volkomen Slektrizeer-Ruiten,

„dat is twee Glazen Plaaten, die ieder wedcrzyds met
„ Ülad-Tin bekleed waren, en,deze! ven op elkan<ltr leggen-

j, de , werden zy fterk ge-elektrizeerd : ik kon een Uitlpat-

„ ting maaken van een van beiden of beiden te gelyk ; doch
„ daar openbaarde zig gecndeminlle famenkleeving. Pbi.
^,lof. TramaS. for 1759. Vol. LI. Part. I. prig.

383.J
(t) Sedert het leezen van dit Vertoog is het gedagte

Verfciiynzel my ook verfcheide maaien gelukt, met GI;i-

zen Ruiten, die wel vlak, zeer dun, en omtrent agt Dui-
men in 't Vierkant breed waren, tufTchen welken ikeeni-
ge zeer fyne Draadjes Zyde gelegd had , om 'de volmaak-
te aanraaking te beletten; welke, gelyk bekend is, eene
aankleeving hadt kunnen te weeg brengen, buiten en be-

'

halve die ik van de Elektrieke kragt vervvaglte,

IX, Deel. Nn 3
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dat ik, om deeze Reden alleen, dezelven ten

minfte als zeer wel mooglyk zou aanmerken.

Maar , welke weezentlykheid zy ook hebben

mogen, ik kan niet beiluiten , om met den ver-

fiandigen Autheur , die ons dezelven aankondigt,

tezeggen,dat het zo veele zekere bewyzen zyn,

hoe in de Natuur twee weezentlyk verfchillende

Elektriciteiten plaats hebben , en die elkander on-

derling vernietigen : want, indien de Elektrikaa-

le famcnkleeving als een noodige Voorwaarde ver-

isifcht, dat de twee Lighaamen , om zig aan el-

kander vaft te maaken , het eene foj]t'ief\ het an-

der «éjo-^^/é/'gc-elektrizeerd worden; gclyk men

lüt de voorheen bygebragce Ondervindingen be-

ilooten heeft ; hoe zal men dan- kunnen zeggen,

dat een van deeze twee kragten tot vernietiging

llrekt van de andere ? Door welke Ondervinding

zou derzelver famengangbaarheid beter beweczen

kunnen worden, dan door die der twee Glazen

Ruiten, aan welken men deeze twee weezent-

lyk verfchillende Elektriciteiten toefchryft?

Dit zyn ongevolgen, in welken men zig laat

weg fleepen , wanneer men met al te veel aan-

minnigheid deeze afgetrokkene eii onbepaalde

Wezens ontvangt , welken fommige Autheuren

ilyfzinniglyk in de plaats fiellen van de Werk-

tuiglyke Oorzaaken. Het is my leed te zien,

dat de Heer Symmer zelf als zig een fpeelpop

gemaakt heeft, van de loffe bcnaamingen , van

magten^ kragten^ vermogenj^ te laaien aan Wer-
kers,
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kers, welker Werktuiglykheid zig in zyn eigen

OiKlcrvindingen geopenbaard heefc ; maar,byal-

dien hy zync Gevolgtrekkingen niet zo ver uitge-

ftrekc heeft, als hy hadt kunnen doen zonder niets

te waagen , moeten wy hem deeze overnmi:

van befchroomdheid ten goede houden, uit sin^

merking van de nieuwe Veifchynfelen, welken

hy ons doen kennen, en daar mede dat gedeelte

van de Natuurkunde verrykt heeft , 'c welk van

belang geworden is en bezigheid aan zo veel Volks

verfchaft, federt byna een halve Eeuw,

H.

"E-w* «« «..»-

IX. Deel. Nn 4 Dü



De nuttigheid
' V A N D E

VLUGGE
A L K A L I A

T E G E N D E

HONDSDOLHEID
OF

WATERVREES;
Yoorgefleld in een Brief van den Heer Darluc,
Doktor in de Medicynen te Caillan in Provence,"

aan den Heer Van der monde. Geneesheer

van de Fakulteit van Parys , enz. enz.

(Journal de Medec. Cbir.'.Pbarm.&c. Avril l^6^. p. 299.)

i^ o o ïSt ^ o O 0""g'g0"^"5^'??ig"gr5'0 0^

MrNHEER.

HEt uictrekzel der Vertoogen van den Heer

Camus, dat Gy in het Journaal van Au-
guftus geplaatd hebt ; daar door UEd. gewag ge-

maakt wordt van een foort van gclykaartigheid ,

welke deeze verftandige,Autheur (telt tuffchen

het Venyn van de Hondsdolheid en dat van den

Adder, en het denkbeeld daar hy in is, dat men

toe-
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^oevlugt zou kunnen neeniQn toe het vlugge Al-

kali om dit Venyn te vernieleo ; een gelukkig

denkbeeld , waar van Gy niet geheel vreemd zyt,

geeft my aanleiding om UEd een Waarneemiiig

mede te deelen, welke, nu drie Jaaren geleeden,

in navolging van dit denkbeeld, door ray gemaakt

werdt. Ikverwagtte, dat de gelegenheid my
eenig nieuw Geval aan de hand zou geeven , om
niyn eerfte Ondervinding nog meer te beicragti-

gen : niettemin is dezelve genoeg befliflTendc, om
de Geneeshecren aan te zetten toe navolging. Dat
UEd. 'er zelf van oordeele.

De Perfoon genaamd Gibelm
, geboren te Bar-

gemon,ongevaar tien oftwaalfJaaren oud , werdc,

in de Zomer van 't Jaar 1757 , vreezelyk aan dé

flinker Wang gebeten. De Wond ging door ei

door , en befchadigde het binnenfte van den Mond.
Het Dier, op de vlugt gejaagd zynde, beet een

menigte van Menfchen door hunne Kleedercr»

heen ; het verfcheurde Beeften en een Landman
het Aangezigt , die binnen de veertig Dagen aan

de Watervrces is geftorven.

Men bragt dit Kind aan de Zee ; waar in het

een langen tyd zig baadde, zonder eenige aan-

merkelyke hope van Geneezing. Den twincig-

ften Dag na de Kwetzing wierdt het droefgees-

tig, mymerende; het bragt de Nagten zeer on-

ruftig door, met onwillig fchreeuwen en opfprin-

gen , buiten het Bed. Zyn Vader , die hem waar-

nam , door deeze Toevallen ontfteld , fchikce zig

|X. Deel. Nn 5 om
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om hem tot zynent te brengen ; wanneer Monfr.

Dt SüFPRET, Ondergcmagtigde van den Heer

Intendant tcfrejus, aan vvicn hy kennis van zyti

vreezt gaf, hem noopte, om, zo dra het moog-

lyk was, ray dit Kmd te vcrtooncn j 't welk

by aapltonds deedt. De Toevallen werden door

de Hitte der Hondsdagen nog meer verergerd.

Ik vond het Kind met een woeO: Gelaat : het hadt

een betrokken Aangezigc , de Stem heefch , de

Pols een weinig firak en or.cgaal. De Adem was

heet en brandende; hoewel zig binnen in de

Mond niets aangedaan vertoonde , uicgczonderd

een flaauw indrukzel van droogte aan den wortel

van de Tong en in 't diepfre van de Keel ; maar,

daarentegen , openbaarde zigde Wond van 't Aan-

gczigt , die reeds met een Lidteken begroeid was,

als een foort van Pynlyke Eckagtighcid , welke

door aanraaking fcherp zeer deedt. Een voUirektc

afkeerighcid van Voedzcl voegde zig by dccze

Toevallen, en, wanneer hcc Kind eenigen Drank

inzwolg, deedt een doove Pyn , overeenkom-

ftig met de zyde van de Kwctzing , zig onmid-

delyk diep in de Keel gevoelen : 'c geen hem ver-

iiinderdc met drinken voorc te gaan, zonder ec-

nige fchrik egtcr voor Vogt ; waar van ik de

Proef nam.

Niet

(*) Journal de Medecine. Tom. IV. pnpe "^s^- ^

(|) [Zie hat Wrtrog van ucn fleer Dahltc, over

Ae Tocrailcn door het byten van ecu dolie Wolvin, in

- den
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Niet mocielyk viel het my toen te denken,

dat de Water vrees zig in dit Kind welhaafl: zoü

openbaaren. In alle de genen , die ik aan de Dol-

heid heb zien fterven,befpeurde ik de Voorteke-

nen van deeze doodelyke Ziekte uit eene Pyn tn

de Keel, welke zig door de inz welging van Vog-

tea alleen openbaarde : de Dolheid ten top ge-

klommen , brengende met zig den Scuipagtigen

Haat , die haar vergezelt , heeft agtervolgelyk den

onverwinnelyken afkeer van Water te wcegge-

bragt : verfcheidene , zelfs , hebben deezea afkeer

niet gehad dan in de laatfte oogenblikken; de Kin-

deren, Vrouwen, zagen het Water zonder ont-

roering, zonder fiddering, zonder die ontfteld-

iieid tegen wil en dank ^ waar aan de Water vrees,

in veele Temperamenten , zig openbaart. Zy
bragten het aan den Mond; zy raakten het mee

de Vingeren aan , zonder die onwillige Woede,
welke deszelfs Gezigt alleen zeer dikwlls vcroor-

2-iakt (*). Cai/vi, die het Onderwerp geweeft is

van eene Waarneeming , in Uw Journaal ge-

plaatfc Ct) , dronk byna altoos in zyne Dolheid ,

en verwonderde zig dat het Water, 't welk hy
met eenige tegenzin gebruikte, hem zo weinig

aandoenlykheid en pyn in de Maag reroorzaakte
,

toen hy het eens hadt doorgezvvolgen. De Ge-

nees-

den jaare 1751, in die zelfde Landftroek..veroorznnk(:,ge-

lyk vry dat gebragt liebbcn in het I. Deel deezer Uitgf
zogte Fcrbandel. bladz. .52^, enz.] - '

IX. Deel.
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iieesheeren , die veel Mcnfchen met de Water-
vrees behebt bebben zien ftcrven , kunnen deeze

Verfcheidenhcden waargenomen hebben, die al-

ty.d becrckkelyk zyn tot derzelvcr Tcmperamen-

tpfli, De Kwaal was hier dan bekend : het over

'c hoofd hangende gevaar baarblykelyk ; doch niet

gemakkelyk om 'er het Hulpmiddel voor te vin-

den.

De Merkuriaale Strykingen, gebruikt in een

volflagcn Dolheid, hadden my tweemaal geman-

keerd. Ik wift wel, dat men ons dezelven op-

vyzelde, als in Indie kragtig zyndc ge weeft (*)

;

maar ik zou meer luft hebben gehad , om 'er nog

eens 't gevaar van te loopen , indien eenig erva-

ren en verlicht Geneesheer my een dergelyke ver-

zekering hadc gedaan. Dus ging ik niet daar toe

over. De Amispasmodica , waar van de Heer

NuGENT, Engelfch Doktor, te Bath, zig ge-,

lukkig bediend hadt (f), kwamen my ook wel in

gcdagten; maar, dewyl de Dolheid zig hier nog

niet bevondt in die dringende Oogenbükken, in

die geweldige Stuiptrekkingen , die dezelve ver-

clfchen zouden ; zo belloot ik te onderzoeken, of

het denkbeeld , dat ik federt eenigen tyd had

,

om de Kwaal te keer te gaan met vlugge jdlkalia^

op de overeenkomftigheid , die ik my tuffchen

haar Vcnyn en dat der Adderen verbeeldde plaats

te

f*) Zie het Werk vnn Ciioiseul, Jefuit, ApotheHe,;-

van de Zending te Pondichery.
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te hebben , beftaanbaar was met de natuur van de

Kwaal, en bekragtigd kon worden door dev On-
dervinding : behoudens de Alkal'ia met An-
i'isfasmodka te paaren en zelfs den voorrang aan

deeze laatften te geeven , indien de Stuiptrekkin-

gen en fchrik voor 't Water zig kwamen te open-

baaren. Het Eau deLiice ^ waar van ik,- by toe-

val, was voorzien, fcheen rny volkomen te vol-

doen aan het doelwit , dat ik my voorftelde : want,

behalve dat het een vermogend vlug Alkali is,

geeft de Olie van Barnfteen, met welke dit Al-

kali, door een bekwaame middelftof, inwendig

ïs vermengd, daar aan^ zonderde werkzaamheid

van het eerfte te verdooven , eene bedaarende en

ftillende kragt, die, naar myn oordeel, uitermaate

bekwaam was om de uitwerking te weeg te bren-

gen , welke ik daar van verwagtte. Het Eau da

Ltice was kortlings gedaagd in het geneezen van

verfcheide Perfoonen , die door Adders gebeten

waren. Was 'er iets meer noodig , om my tot

deszelfs gebruik te overrecden?

Ik liet dit Kind eenige Druppelen van ditWa-
ter , met Wyn, inneemen: 't geen ik, twee
Uuren daar na- , herhaalde. De nagt gekomert

zynde,deed ik het te Bed brengen, verzwygen-
de zorgvuldig de Oorzaak van deszelfs Kwaal, op
dat de fchrik de genen, die 'er hulp aan toebrag-

ten^

(t) [Zie het zo even gemelde I. Deel dcezer Verharu
delingen,']

IX. Deel. '
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ten, niet wreed maaken en men hetzelve nood-

zaaken niogt op fraande voet van de plaats te ver-

trekken. Voor dat ik het verliet , deed ik het

pynlyke gedeelte van de Wond, en de plaats van

den Hals, die tegenover de inv/endige zeerheid

van de Keel kwain , beftryken met een Sniecring,

welke ik in der haait faraenfteldc uit eenige Grei-

nen Opium en Kamfer, ontbonden in Olyf-ülie
,

(by gebrek van DierJyke Vettigheid ^ welke ik

anders gaarn gebruikt zou hebben,) en genoegzaam

aangeprikkeld door vlug Alkali. Ik beval zyn

Vader aan , dit beftryken , als ook het ingeeven

der gemelde Giite van Eau deLuce^ die nagt dik-

vyils te herhaalen. Alles werdt (lipt uitgevoerd;

het Kind raakte in flaap , het zweette fterk en

fchecn, 's anderendaags, minder tegenzin te heb-

ben van Voedzcl en minder Pyn in 't drinken.

De beftryking werdt den geheelen Dag agter-

volgd , en eenige andere Giften van Eau d& Lu-

ce, verder van elkander gebruikt, bragten hem

des nagts weder aan 't zweecen, deeden de Pyn

bedaaren en herftelden de Eetens-luft, Ik (lelde

my , nogthans , niet verzekerd van een volkomen

Geneezing, en, uit voorzorg, hield ik het Kmd
nog een geheelen Dag by my , neemende de zelf-

de Behandeling in agt.

Van alle de Toevallen , die de voorloopers zyn

van eene byna altoos ongeneeslyke Watervrees,

bleef, tot aan den derden Dag, niets meer over,

dan de Eeltagtigheid, waar van ik melding ge-

maakt
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maakt heb , onder hec Lidteken van de Wond*
Uit vreeze, danj dat een gedeelte van hec Ve-

nyn hier nog neltelen moge , en my wederom d»

zelfde ongeruftheid aanbrengen , ordonneerde ik

daar eenige Merkuriaalc Scrykingén op in 't werl»

te Hellen , vergezellende alles met Bo^} antispas-

tnodk'i , in welken veel Kamfer en Muskus wask

Ik beval tevens, dat men, op 't minlle Toeval

van Dolheid, het Kind, welks Woonplaats nieE

meer dan een halve Dagreis van hier was, by my
zou brengen. De Heelmccftcr aldaar nam alles

ftipt in agt, en de Vader toonde my, vyftien of

twintig Dagen daiir na, het Kind volmaakt gene-

zen; geen Pyn deedt zig onder de Kv^erzuur ge-

voelen ; daar was geen Eeltagtigheid meer : het

Vleezige bevondt 'er zig zo zagt en buigzaam , als

in de natuurlyke ftaac. Ik zond het Kind terug ^

na dat het eens gepurgeerd hadt, en naderhand is

het ?iltyd wel gevveeft.

Is 't het vlugge Alkali'^ Zyn het de Ant'ispas^

modica of wel de Mercutius geweeft, die dit Kind

behoed hebben voor de Dolheid , waar van zig

reeds de beginzelen toonden? De vaardige uit-

werking dcezer Middelen fchynt voornLamelyk

toe te fchryven te zyn aan het eerfte. De Jhi-

tispasmod'ica werden in 't begin niet dan uitwen*

dig ge-appliceerd. De Merkuriaale Strykingea

kunnen wei het overfdiot van 't Venyn , dat nog

in de Wond was, vernield hebben, maar men
behoeft niet te twyfelen , of de Zweeting , .die

IX. Deel. o|r
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óphec ingecvcn van 'c vlugge 'Alkali volgde; de

ópbouding van de VyvAykQ Spasmiis der Zenuwen

van de Keel, en liet verdwynen der andere Toe-

vallen, zyn een uicwerkzel van dit hulpmiddel

gewecfl:; i

Het is niet zeldzaam, de Dolheid zig allengs

te zien ontwikkelen in eenige Onderwerpen, die

beurthoïidende Toevallen hebben ; tervvyl dezel-

ve voor een tyd als verdoofd is en naderhand weef

verfcbynt met meer geweld en woede. Zonder

de Autheuren san te haaien, die Periodieke Dol-

heden gezien hebben, ben ik zelf raad gepleegd

over een Perfoon , die aan den Mond gelekt zyn-

de door een klein dol Hondje , twee Dagen voor

dat hetzelve hem ontfnapte ; byna alle Maanden

Vuurige Steckingen,' Worgingen, Samentrek-

kingen in de Keel , en een volüagen afkeerigheid

tan Vogten gewaar wierdt , welke geheele Da-

gen duurden, en wederom kwamen, naar dat

2yh getroffen Inbeelding hem het gevaar van Dol-

heic , dat hem dreigde , voor oogen ftclde. Door

Baadingen, door't gebruik van gekamferdeKwik

en Strykingen, werdt hy daar van volkomen ge-

nezen.

Ik ben egter van gedagten, even alsGy, Myti

Heer, dat de toediening der v\ngge Alkalia zyn

tyd moet hebben ; te weeten die van de Dolheid

gaande voor de Stuiptrekkingen van de Water-

frees. Maar , zou men dezelven niet paaren

kannen met Antis^amodka ^ met eenige Dierlyke

ge-
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gekamferde Olie, gelyk die van Dippelius', mcc

de Of'mm ? Ten anderen zou een Geneesmiddel

zo vlug; en doordringende , 'c welk zig in een

"

oogenblik door de lynfte Vaatjes van het Men*
fchelyke Lighaara verlpreidt; 'c welk, meteene

zonderlinge vaardigheid , de gevaarlyke uitwer-

kingen van 'c Venyn der Adderen wegneemt; wel

werken kunnen als een Antispasmodicum ^ door

verllapping van de famengetrokken Zenuwen ;

door verdry ving van derzelver Stuipagtige bewee-

ging ; door herftelling van de kwynende drilling

der Vaatjes, die door de S^asmus van het Zenuw-
agtig Geftel verftikt waren: 't welk de voornaara-

fte Werktuigen van het Leven weder in wer-

king brengt , door een gunftig ontflag te bezor-

gen aan de ftilltaande Vogten , en een gemakke-

lyke loozing door de Uit werpbuisjes van de Huid.

De vlugge Alkal'ia zouden, volgens dit denk-

beeld, wel verdienen kunnen, dat men ze met

minder befchroomdheid ingaf in de Watervrees ;

vooral wanneer zy verbeterd zyn door byvoeging

van de gedagte Middelen ;, die hunne al te groote

werkzaamheid intoomen , door bedaaring en ftil-

ling.

Daar is zo veel overeenkomfi: tulTchen de uit-

werkingen, door het Adderen- Venyn veroor»

zaakt , en die der Dolheid j, dat de Geeft gemak-

kelyk dit flag van gelykaartigheid begrypt. De
fpoedige en om zo te zeggen oogenblikkelyke wer-

king van het eene is niet onfamengangbaar met
IX. Deel, O o den
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den traagen voortgang van de andere. Het Ad-
deren-Venyn , zig vaardiglyk verfpreidende door

' het geheele Lighaam, en het gantfche Zenuwag-

tig Geftel aantaftende, dooft wel dra het Lcvens-

beginzcl uit en frremt den Omloop des Bloeds:

dat der Dolheid , als 't ware, om zo te fprecken,

in de Wond geconcentreerd, verwekt in 't eerft

fiaauwe ongewaarwordelyke Spasm'i in de Veze-

len van het Celluleufe Vlies van het gebectene

Deel (*) : deezc Spasml houden aan , zy gaan

voort, neemcn toe van Vezel tot Vezel , van Ze=

nuw tot Zenuw, tot dat zy Verwnrgingen in de

Vaten en Samentrekkingen in de VJiezen voort-

brengen, waar uit de Ontlleeking en het Vuur

*zo Tchiclyk" geboren worden.

't Venyn der Adderen v/ordt door Doktor

Mead, nicttegenftaande de ProefneerAhigen van

de Akademie van Florence ^ van Redi, Charras

en anderen, voor brandend fcherp erkend. Een

€nkele Druppel daar van over de Tong gefpreid,

doet dezelve zwellen , als ook den geheelen

Mond (t)' Niemand, dat ik weet, isftoutge-

s noeg geweeft , om een dergelyke Proef in 't

werk te (tellen op het Ewyl van een Dollen Hond.

In^

C*) Zie het Vertoog van den Heer NufjsNT, Genees-

heer te Bath in EngelanJ , behelzende het Foorbeeld van

een gelukkige Geneezing der Watervrees, enz. in het I,

i)EEL deczer Verhandelingen, bladz.551, enz.

(!) Journal ds Mededne, Hou. Vil. p. 413.
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indien de Waarneemingen bekragtigen , dat des-

èelfs Adem alleen, met dit Vergiftig Slym be-

zwangerd, in ftaat !zy om de Dolheid mede tè

deelen : welk gevaar zouter dan niet ftecken In

dergelyk een Proefneeming? De ligtvaardigheid

van den Waarneemer mogt op de zelfde wys ge-

-ftraft worden, als de NaaiftCr onderging, waar

van Cjelius AuRELiANüs fpreekt (§). Men
weet evenwel^ uit het Berigt van de genen die

door dergelyke Dieren 7,yn gebeeten en *er lang

mede geworfteld hebben ; dat derzelver Adem
brandende zy, en dat hun Kwyl een indrukzel

van Vuur en brandigheid op de Wond maakt. Dit

is my beveftigd door verfcheide Perfoonen, en de

Wonden vertoonen , nog den zelfden dag-, een

foort van Efchar , een rimpeling van haare Ran-

den, die de uitwerking niet kan zyn der enkele

verfcheuringe van het Vleefch : zy komen zeer

bezwaarlyk tot Etterriiaaking , fluiten zig fchie-

lyk en behouden langen tyd een Pynlyk Gevoel

en een aanmerkelyke hardheid. De overeenkoraft

van deeze twee Venynen was derhalve bekend

:

tnen behoefde 'er flegts het zelfde Geneesmiddel

tegen te gebruiken.

Verfcheide voornaame Autheuren veroordee-

len

(5) Sartrix etiam quteiam , ciim chlamidem fcijfam raMdii

morjibus farcieniam Jiimereü, atqne ore (iamina compone'

ref , tertio die in rabiem venijfe memoratur. De Hy*

diophobia Cap. IX. pag. 195.

IX. Deel. Oö 2
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len met geweld het gebruik der Baadingen in de

"Watervrees. De Ondervinding en het waare

Kenmerk der Ziekte fchynen zulks te bekragti-

gen. Inderdaad, aan welke onwillige grillingen ,.

aan welke benaauwdheden ftek men die Elendi-

gen niet bloot, als men hun flegts het denkbeeld

van Water te binnen brengt? Welke ongeregel-

de beweegitrgen, welke Stuiptrekkingen brengt

men niet door het geheele Lighaam te weeg,wanj

neer men ze tot drinken dwingt? Niets is aan-

doenlyker dan de befchryving, welke Lister

maakt van dien Watervreezigen , die, ondankS'

de begeerte, welke hy hadt , om Drank in te

zwelgen , en alle de plaatzingen , welke hy nam,

om daar toe te komen ; zig bloot ftolde om het

Leven te verliezen en verftikt te worden door

afgryzelyke Stuipen, wanneer hy met zyne Lip-

pen flegts het Vogt aanroerde. By al dien men

dceze onverwinnslyke afkeerigbcid , dcezen

fchrik, houden moet voor een geheime waar^

fchouwing van de Natuur , die uit zig zelve tragt

af te weeren 't gene haar nadeelig is; zal men zig

wel wagten van de Baadingen tot een Genees-

middel voor te fchryven. Evenwel ziet men^

aan

(*) Unicum remedium ejl , nee opinantem in Pifcinam , nm
ante ei provifam, projicere, ^, ft natandi fcientia7n non ba-

leat, modo merfum hibefe pati , modo attsllere : Ji babet m-

terdum cieprimere , ut invitus quoque aqud fatietiir : fic enim

fimul &'Jitis è? aqua metus tollitur. Cy^^avs. Libr. Yl
Cap. 27.
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.aan den anderen kant, een menigte Autheuren,

van niet minder vermaardheid, dezelven luidrug-

tig goedkeuren ; gelyk UEd. zulks bcrigc van den

Heer leCamus. 'c Is bekend hoe Celsus zig

ten zynen tyde uitdrukte. Alle Voorftanders der

Baadingen doen deezen Stelregel , in navolging

van hem, gelden (*}. Helmontius verzekert

ons , dat een oud Man , die de Watervrees hadc,

genezen zy door eene dus ged wongene Indompe-

ling in 't Water (f). Ook maakt de Fliftorie van

de Akaderaie der Weetenfchappen gewag van

verfcheide Watcrvreezigen , wien men den fchrik

voor Vogt benomen hadt , door hun geweldig

te begieten met een grootc veelheid Water (§).

Zy geeft getuigenis van de Geneezing van een

Meisje , met Dolheid bevangen , die men ver-

kreeg, door haar, by verlcheide herhaalingen,

te dompelen in een Waterbad , en ze dus zo lang

te plaagen , tot dat de Toevallen haarer Water-
vrees t'eenemaal bedaard waren.

Zou het Water hier geen prikkelend Middel

zyn ? Zou hetzelve de kragt niet hebben om Spas»

jf»/ te verwekken, van een tegenftrydige natuur

met de genen, welken het Venyn der Water-
vrees aanbrengt? 't Isdikwils een Indicatie, die

men vervullen moet in de Spasmodieke Kwaaien,

de

(t) Van Helmont J. 47, pag. «27.

(5) Hijl. de VJcad. Rtyale des Sciences, de I'Ann. 1699»

Edit. d'HoU, pag. 58.

IX. Deel. Oo 3
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de beweegingen der Zenuwvezelen te bedwingen

of tegen te houden , door dezelven te prikkelen

,

en door het verwekken van nieuwe Spasms :,dic,

zonder minder gevaarlyk te zyn dan de eerften

,

dikwils fterker dan dezelven zyn , en daar door

bekwaam worden om zo te vernielen. Dus zyn

de Baadingen , van welken alle Watervrcezigeii

zig zo afkeerig toonen, hun niet heilzaam gewor-

den 3 dan wanneer men de ftandvaftiglieid gehad

heeft , van 'er lang mede aan te houden , van

hun te dwingen om 'er, tegen wil en dank, in

te blyven, en dat zy van een genoegzaam fterke

Gefteldhcid zyn geweeft, om het te kunnen uit-

ftaan ; terwyl de nuttelooze Proeven , dienaan-

gaande, op verfcheide anderen in 't werk ge-

field, aan dezelven verderflyk geworden zyn,

en, den meeften tyd, niet hebben gediend, dan

om derzelver dood te verhaaften. Dit fchynt de

inzigten te moéten overeen brengen van degenen

die , van beide kanten op de Ondervinding fteu-

Hcnde , dezelven goedkeuren of veroordeelen.

Gedoog,Myn Heer, dat ik nog een Aanmer-

king maak over de Voorbehoedende Gsneezing

van de Dolheid. Gy hebt reden om te bev/ee-

ren, dat de Merkuriaale Strykjngen van eone

groote kragt zyn in de eerfté tyden. Ikkan.U.Kd-

met alle de oprcgtheid, waarvan ik profcüiedoe,

verzekeren, dat, federt myne laatfte Waarnec-

mingen , ingevoegd in Uw Journaal, verfcheide

Periüoncn myn hulp gevraagd hebben tot derge-

lyke
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lyke Omftaudighcdcn , en dac ik alle de genen

voor de Dolheid behoed heb, die door my zelven

zyn behandeld. Ik weet dac deeze Methode niet

algenieen geflaagd ib. Dq Mercare i/eFrance, van

de Maand September des Jaars 1758 zo ik meen,

maakt gewag van twee Kinderen, die, in ver-

fcheide deelen van het Hoofd en van het Lig-

haam , door een Wolf gebeeten waren , waar van

(de eerfte in de Watervrees ftierf , tien Dagen
daar na , en byna lam was geworden onder 'c ge-

bruik van dat Middel : de ander ook, drie Maan-
tlendaarna, in Lamheid ftierf, zonder met de

Watervrees behèbt te zyn.

' Men wendt voor , dat dit is veroorzaakt door

het inneemen van al te veel Kwjkzilver,en dac,

wanneer het Venyn door zo veel plaatfen heeij

gedrongen is, 'er een zo grooce veelheid vereifcht

worde om heczelve te overwinnen, dat de Pa-

tienten zulks niet kunnen 'uicftaan. Ik beken,

dat het alsdan zeer moeielyk is, dit Middel heïU

zaam te maaken , 't welk altoos zekeren tyd noo-

dig heeft om op de Vogten te werken , en dat

men niec in het Bloed kan brengen , dan by kleij

ne Giften. Hec Venyn is zo vaardig om zig cc

oncwikkelen , dat men een menigce van deezs

Menfchen hcefc zicnfterven, reeds op den der-

den dag na de Beec; inzonderheid, wanngfcr zy
ongelukkiglyk van het befmetce Kwyl jnge^zao-.

gen hadden, doorWonden te ontvangen aan dea

Mond of aan het Aangezigt : maar het is met

IX. Deel. Oo 4 deeze
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dccze Toevallen even als met vccle anderen ge-

fteld , die, van dag cot dag tot zekeren trap ge-

bragt, ongeneeslyk worden, en welke men de

befte Middelen ziet te leur fteilen, zonder dat

men dezelven kragteloos verklaaren kan, wanneer

zy gebruikt worden in gunftiger Omftandigheden.

De manier, die my in dergelyke Gevallen beft

gelukt is , zonder dat ik een zo groote veelheid

van Kwikzilver noodig had, om voor de Dolheid

te behoeden ; is gewceft , de Wonden lang open

te houden , de te fchielyke aangroeijing van 't

Vleefch in dezelven te beletten, dezelven te ver-

binden met gelyke deelen van een Digeftief en

Ruiters-Zalf (^Unguentim Is aplltanum') en de

Strykingen voort te zetten tot aan een ligte Sali-

vatie toe , waar mede men den geheelen tyd van

de Kuur aanhoudt. De gemelde Kinderen kwyl-

den niet, en dit is miffchien eene di?r Oorzaaken

geweeft , dat de Kwik in 't Bloed bleef, en de Lam-

migheid aanbragt, zonder uitdryving van't Venyti.

Nog andere Voorbeelden zou ik kunnen by-

brengen, die my niet minder bekend zyn : gelyk

de dood van een oud Wyf, nu twee Jaaren ge-

leeden , te Mons , niettegenftaande verfcheidc,

Merkuriaale Strykingen , welke een Heelmeefter

vrugteloos appliceerde op de Hand , die van het

dolle Dier befchadigd was ; terwyl twee deelge»

nooten haares Ongeluks^ insgelyks aan de bloote

Lighnamsdcelen gebeten , en die ik op de zelfde

wys behandelde, nog in Leren zyn ; maar dee-

ze
- — ^
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ze Gevallen moeten niet ten Regel dienen. Daar

zyn uitzonderingen in de Praktyk, gelyk de ge-

heeleW ereld weet , en byzondere Omftandighc-

den , welke de applicatie van het Middel een an-

deren uitflag doen hebben: ook hangt het dikwils

af van de bekwaamheid van den genen, die hec

appUceert. Genoeg is 't , dat de Merkuriaale

Strykingen aan het grootfte getal voordeelig zyn

geweeftjom dezelve onbefchroomd te moeten ge-

bruiken , tot dat 'er zekerer Middelen beken4

zyn. Indien het vlugge Alkali het Sfecificumi

voor de Rab'ies wordt
,
gelyk men hetzelve thans

daar voor erkent tegen het Adderen -Venyn, zo

zal de Geneezing daar door zo veel minder laftig

worden, als zy vaardiger zal zyn en gemakkely-

ker te bekomen. Dit is het gene de Geneeshee-

ren , die de Konft willen voortzetten , en het

welzyn van 't Menfchelyk Geflagt bevorderen
,

by de eerfte gelegenheid, die zy hebben zullen,

behooren te beproeven, op dat zy, ten opzigt

van een Onderwerp van zo groot belang, dé ze-

kerheid mogen verkrygen , welke men reden heeft

daar van te verwagten.

H.

WWVWWvw
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Schildknaap y Raad en geivoon'lléelmeejler

van den Koning van FrankryL

(Recüéil 'Se Med. Chir. Pbarm. &:c. Sept. 1756. p. 214.)

DE Opftopping van het Wateren mag raen^

buiten kyf, een der laftigfte Kwaaien noe--

men , aan welken het Menfchelyk Lighaam is

blootgefteld. Gemeenlykft is dezelve een Toeval

van eenige anderen, die elk op zig zelf byzonderc

overwecgingen en een verfchillende Behandeling

vcrcifchcn. Maar, welke ook de Oorzaaken zyn

van
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van deeze Kwaal, dezelve worde altoos een drin»

gende Omftandigheid. Alle Meefters van de Konft

ftemmen overeen , dat men j hoe eer hoe beter ,

een uitgang bezorgen moet aan het Water j door

een Katheter te brengen in de Blaas.

Dit inbrengen, egter, is niet altoos gemakke^

lyk, ja dikwils geheel onmooglyk. Een aanmer*?

kelyke Ontfteeking van den Flaisder Blaas en van

de Spongieufe zelfftandigheid der JJrethra ; de In^

flammatie der ProJJai^a, de Scirrheufe zweliing vaa

deeze Klieren j fermeeren beletzelen, die het

gebruik der gewoone Katheters onveilig maakeiir

Derzelver ftyfheid gedoogt niet , dat men zon-

der Ongemak poogingen in 't werk ftelle, die een

weinig fterk zyn , om de beletzelen , v/eiken zig.

tegen den doorgang aankanten , te overwinnen,-

Byaldien men met den Katheter niet in de Blaas

kan komen, zo blyft 'er geen ander Middel over,

dan een Opening te raaaken in 't Peritiaum o^'

Hypogaprhtm : dit zyn de laatfte toevlugten van;

de Konft. Middelerwyl bevindt -de Patiënt.zig;

in droevige Omftandigheden
; geprangd door zcei;

Mige Toevallen en gedreigd om dezelven merke--

lyk .te zien toeneemen : de dood zelve zal een.

onvcrmydelyk gevolg van zyn toeftand zyn,.inw

dien men geen vaardigen Uitloop bezorgt aan-Jie.p

opgeliopte Water.

.

Zo menigmaal als het Kanaal onbelemmerd zy^lj,

te weeten , v/anneer de Opftopping van- 't \Va-^

teren voor Oorzaak heeft de verlaniming van hQj|^

IX. Deel. Lig-
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Lighaam der Blaas, of de Inflammatic der deelen

die aan haar3n Hals nabuurig zyn, en 'er geen

beletzel plaats heeft m 't binnenfte van 't Kanaal

der Urethra, gelyk Samengroeizelen , Knobbel-

agtigheden, Vleezige Uitwaflèn, Lidtekens of

wat dies meer zy : in alle deeze Gevallen , zeg

ik , zal het zo voordeelig als gemakkelyk zyn

,

de Patiënten te Sondeeren met het byzonder In-

ftrument , dat my altoos gelukt is. Dit Inftru-

inent is een Algalie^ die men een holle Bougie zou

kunnen noemen : het heeft de Ongemakken niet

van de Zilveren Katheters, die men doorgaans ge-

bruikt en niettemin alle derzelver voordeden :

door middel van hetzelve baant men zig een weg

tot in de Blaas, zonder gevaar van den Patiënt té

kwetzen, of verkeerde' paffagicn te maaken: hec

blyft in de Blaas als een Sonde, bezorgt aan de

Urina een vryen uitgang en geeft gelegenheid om

de vereifchte Infpuitingen te doen. Tk zal 'er

byvoegen , dat de Patiënt , deeze nieuwe Sonde

in het Kanaal der Urethra hebbende , niet alleen

over zyn Kamer kan wandelen , maar zelfs gaan

ryden: waarvan ik , verfcheide maaien , de Proef

genomen heb op Patiënten, en zulks is, in vee-

Ie omftandigheden , niet weinig voordeelig. Alzo

ik my , federt veele Jaaren , met een goeden uit-

flag van dit Inftrument bedien, en ik 'er de goe..

de uitwerkingen van heb mogen waarneemen ii>

zodanige Gevallen, als ik ftraks zal verhaalen;

^jordeeldc ik ha Algemeen geen ondienft te zul-

len
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len doen , met het Maakzel bloot te leggen van

een Middel, dat, zo wel wegens zyne eenvou-

digheid , als van wegen zyne nuttigheid in de

gedagte Omftandigheden , aanpryzing verdient.

Manier om deeze nieuwe Joon van Katheter

te maahen.

Men neemt een Staafje of Roedje van Staal,

dat een Voet lang is, en allengs verdunt van het

eene end^ 't welk een Linie dik is, tot aan het

andere end, welks dikte niet meer dan twee der-

de daar van bedraagt. Langs dit Staatje fchuift

men een klein Koperen Pypje, van twee Duim
lang, het welk net fluit om het Staafje, daar het

met zyn end op klemt , om den Katheter meer
of min lang te maaken. 't Is klaar dat het Pypje,

om naauwkeurig te fluiten om het Staafje, Ke-
gelvormig moet zyn gelyk hetzelve. Aan 't end
van 't Pypje is een Spleet van eenige Liniën, en

een weinig daar boven een klein Gaatje.

Door het Gaatje fteekt men in, en doet door

de Spleet uitkomen een Koperdraad , 't welk de
Speldemaakers noemen van No. 3 : zodanig, dat

men 't zelve kan buigen, knoopen en vaft houden
tegenover het Gaatje. Vervolgens brengt men
het Staafje in het Pypje, tot dat het Pypje zit-

ten blyft, en dan maakt men met het Koperdraad
verfcheide omdraaijingen , in een verlangde Slan*

getrek, op het Pypje, aan welks end men voort-

IX. De BI* jgaat
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gaac met het Draad om het- Staafje te winden-^"

zodanig dat de omgangen zo digt als 't doenlyk

is aan elkander leggen. Dus gaat men tot aan 't

end toe voort , en buigt alsdan het Koperdraad

(om naar het andere end , fnydende hetzelve af

op eenige Liniën afftands van de ombuiging. Ver-

volgens wordt dit Vormpje bekleed met een To/k

Gatttier of Sparadrap, 't welk op deeze manier

moet gemaakt worden. Men geeft ^er de langte

aan van tien Duimen en een half 4 ineer of min

naar de langte van het Vormpje, ien de breedte

vim I Duim of daar omtrent, aan h-et eenc ; van

6 of 7 'Liniën 'aan het andere end: zynde zodanig

gcfneicdcn , dat bet een gedeelte maake van eert

gelykbccnigen Driehoek , die geknot is aan den

top. I^'Tct een Zyden Draad worden de Randen
j

van 't eene end tot aan het andere , te famen ge-

haaid, als of men een Zoom wilde maaken. Ver-

volgens poljft mén de Sonde als gewoonlyk, waar

van ik de manier niet befchryf , om dat dczelvd

iedereen bekend is.

Het Styiet om 'm den Katheter te peeken.

Men moet een fiuk Koperdraad neemen, vart

*22 Duimen lang, het welk een weinig dikker zy

dan het gene daar men den Katheter of Sonde van

gemaakt heeft. Dit zal men in 't midden om-

buigen en tegefi elkander aanbrengen ; 't welk:

twee Draaden maakt, ieder van elf Dulfflen lang,

die
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die digt in elkander gedraaid worden. Vervol-

gens een weinig Loo^ hebbende doen fmeken,

doopt men daar in het end van het Stylet, opdat

'er een druppel, als de Kop van een Speld, aan

blyve, die men overal wel rond en glad moet maa-

ken; zodat, als men het Knopje tegen de Wang
aan drukt, hetzelve niet -zeer doe: ten einde

dat, by het inbrengen van de gezegde holle Son-

de , die altoos met het Stylet voorzien moet zyn,

'er niets indringen kunne, om de Pis te belet-

ten daar door te paffeeren. Het Linnen, waar

van men zig bedienen zal , moet doordrongen en

bekleed zyn met een Zalf, van deeze famenftel-

ling.

Neem zuiver Wafch agt Oneen , Sperma Ceti

drie Oneen , Unguentum Rojamm twee Oneen ^

en ook van fyn gewreeven Geruis twee Oneen.

Laat deeze Ingrediënten te fam.en fiiielten op een

zagt Vuur, roerende het mengzel tot dat het van

genoegzaame lyvigheid zy, zodanig dat, als men
meteen Spatel iets daar van opneemt, hetzelve

niet kleeve aan 't end der Vingeren. Verkoeld

zynde, doopt men 'er fyn Hollandfch Linnen^

dat een weinig verlleeten is, in , en, wanneef
de Sparadrap koud is , fnydt men ze in Strooken

tot het gebruik, volgens het voorheen gezegde.

De Sparadrap geeft vaftheid aan de Sonde : zy
rnaakt 'er de Oppervlakte van egaal , en de ver-

zagtende Stoffen, uit welken zy famengefteld is^

maaken haar bekwaam om de prikkeling weg té

IX. Deel. nee-
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neeraen , Welke een vreemd Lighaam in dé C^r*-

ihra kan maaken.

Het is ligt, de redenen te begrypen van het

maakzel en de famenftelling deezer Sonde. Zy
heeft Hevigheid noodig, zonder welke men 'er

de beletzelen niet mede zou kunnen overwinnen,

die 'er wegens de verilapping van de Urethra of

derzelver Inflammatie in den weg kunnen zyn

:

niaar tevens wordt in dezelve vereilchi een trap

van buigzaamheid, die haar toelaaten zig te voe-

gen naar de verfcheiderley kromten van dit Ka-

naal. Hét een zo wel als 't andere vindt men in

cle Schroefswyze Draad, uit welke het Vormpje

beftaat , en die ook maakt dat de Sparadrap,fchoon

door de warmte van het Deel een weinig week

gemaakt zynde, de holHgheid van de Sonde niet

kan vullen. Men moet zelfs opmerken, dat, aan-

gezien haar middellyn dikwils aan de punt te groot

is, om zonder eenige moeielykheid doorgang te

vinden ; men beginnen moet , met voor haar, in-

dien het noodig is, een weg te baanen door mid-

del van digte Bougies van verfchdderlcy dikte.

Dit vooraf inbrengen van Bougies zal ouk zeer

nuttig zyn, om dat men 'er door ontdekken kan,

of het Kanaal volkomen onbelemmerd zy; gelylc

ik reeds aangemerkt heb, dat hetzelve onvermy-

delyk behoort te zyn. Een andere reden , die

vereifcht dat de Sonde zo wel met bui2;zaamheid

als met ftevigheid begaafd zy , is dat dezelve haa-

re yaftheid behoort te behouden, nieuegcnftaaa-

de
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^e de warmte van liet Deel , waar in zj blyvea

ffioet , op dat zy niet een haarer voornaamfte hoe-

danigheden verlieze ; naamelyk die , van een

vryen doorgang te geeven aan de Pis.

Men IS genoodzaakt de Sonden om de agt of
tien Dagen te vernieuwen, doch men raakt daar-

om het Vormpje niet kwyt; de Sparadrap wordt
flegts verbrand en dan bekleedt men het met ecu
nieuw Strookje Pleifter.

Nu blyft niets over, dan door Voorbeelden
de nuttigheid van dit nieuwe Werktuig aan te

toonen. Onder de genen , welken ik zou kun-
nen bybrengen , zal ik my te vrede houden met
de aanhaaling van drie , in welken ik tot Getui-
gen van den goeden uitflag heb gehad Perfoonen,

wier Gezag niet in twyfel getrokken kan worden.
Den 18 January des Jaars 1741 , wierd ik door

de Heeren Renard, Doktor, en Guérin,
' myn Konfrater , ontbooden om te komen by een
Heer, gelogeerd in de Straat van St. Martin , in

't Hotel deCh&lons^ oud ongevaar vyf-en-zeven-

tig Jaaren , die aan een Opftopping van 't VlTate-

ren laboreerde. Twee Etmaalen was het reeds,

dathy niets gewaterd hadt, uitgenomen een wei-
nigje en druppelswyze. DeezeMan, diebyuit-
ftek vet was, hadt een Ontfteeking in de Cellu-

leufe zelfftandigheid van het Perinatm en de P»-
ies. De Heer Guérin hadt gepoogd hem het

Water af te tappen met een Katheter , doch in

de Blaas niet kunnen komen.

IX. Debi.. Pg JUK
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Ik bragt een Bougie in de Urethra tot aan dert

Hals van de Blaas zonder tegenkanting , maar, hier

het punt van moeielykhcid vindende,,nam ik een

andere die fyner en fteviger was , met welke il?

in de Blaas kwam^ zonder een druppel Urina te

cntlaften. Met behulp van den weg, welkea

de Bougie hadt gebaand, deed ik myn buig-

zaarae Sonde of nieuw Werktuig ingaan j en kreeg

'er dus by de drie Pinten Unna uit. Deeze Ope-

ratie herhaalde ik eenige Dagen daar na ; en , de

Deelen aan den Hals van de Blaas zagcer en flap-

per geworden zynde, heeft de Patiënt , .zonder

moeite ., de andere Operatiën ondergaan, geduu-

rende byna drie Maanden Behandeling , in wel-

ken hy tot Geneezing kwam.

Ik* werd , in de- Maand Maart van 't zelfde

Jaar, gehaald in de Straat van St. Denis , naby de

Straat de la Ferronncrie, door de Heeren Doktor

Po-I ssoNN IER en GuERiN^ om zeker Heer^

éön- Koo'pman , te vifiteeren , die vyf-en-dertig

Jaarénoud was, hebbende, reeds een Etmaal lang

^

geen Water kunnen loozcn. De Heer Guerin
vmgtéloos getragt hebbende den Katheter in te

bfertgènj wegens de vernaauwing , die door de

zlVëHing der PwJ?<?r<3r veroorzaakt werdt, zo ftak

ite^tónftohd's een digte Bougie in , welke niet tot

ifr^de' Blaas doorging, dan na dat zy omtrent ngt-

Öen Utrreh tegen hér beletzebaan. geaeteii hadt 2

ffiaar dfezelve bezorgdegeen Wacerloozing.: Toen

bragt ik het gezegde'ïnftnimenc.iri^- waar üied'c

*^
.— u ./-ik
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ik 'er een groote veelheid van ontlaftte. Verlchei-'

.de maaien werdt deeze Operatie, met fucces ,.vai^

jiiy herhaald en de Patiënt genas.

De volg-ende Waarneeming zal nog meer de

voortrefFelykheid toonen van dit Inftrument, in

Vergelyking met de genen , waar van men zig tot

>iu toe bediend heeft : alzo de Patiënt, die den

.gewoonen Katheter niet verdraagen kon, zig by

den mynén volkomen wel bevonden heeft.

De Heer Foubert liet my, den a April, ont-

bieden in -de Straat van St. André des Arcs, naby

de Straat de 1'Eperon, om een Vreemdeliipg %e

zien vanagt-en-zeftig Jaaren, die ongemeen- veel

Pyn hadt van een Katheter, welke, in de Blaas

door hem g,elat,en was , na de Afcapping van het

Water. De Patieni kon denzej,ven niet verdraa-

gen: ,hy zeid' dat hy liever fterven wilde, dan

het Inftrument langer by zig te houden : des wy
eenftemmig beöooten , om myne buigzaame Son-

. de in te brengen , die hy zonder Ongemak ver-

dragen heeft tot aan zyne Geneezing , welke iii

zeer weinig tyds volbragt was.

, Na .d^e^zen üitflag. heeft meri niets meer te

rVjerlangen j wm,trent de voordeelen van deeze Son-

de. Zelfs zal men de nuttigheid van het gene ik

-gez^g^ heb nog verder kunnen uitftrekken. Som-

wylen .bedjient men zig, na de Steenfnyding of

andere "Operatiën, v^n ftyve of buigzaame ^ilve-

,r€ïj Kan uilen : doch, de genen , die gemaal^t zyn

y^lg^ens de yan -jny opgegevene manier , zullen

: IX. Deel!! Pp a voot
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voor de Patiënten gemakkelyker en zagter zyn

,

dan die, daar men gewoonlyk gebruik van maakt.

Monfr. MoREAN, Opper-Chirurgyn van'cHo-

tel-Dieu,die ook getuige is geweeft van de voor-

deeligheid myner buigzaame Sonde, heeft geluk-

kig van een Kanul , volgens deeze Konftruktie,

gebruik gemaakt in een Incifie van 't Permaum^

gedaan uit hoofde van een Kwaal der Blaas,

door welke die Operatie onvermydelyk vereifcbt

werdt.

Men moet opmerken , hoé het in 't gebruik ,

dat men van dit Inftrumjent maaken zal kunnen om
de Urina uit Je Blaas te ontladen , of om 'er In-

jektiên in te doen , taamelyk gewoon is te ge-

beuren, dat, wanneer men de Blaas byna ontle-

digd heeft, en men de Sonde beweegt, de Lugt,

gevoegd by het weinigje Vogt , dat 'er dan in

overblyft , komende te ftooten tegen 't end van

de Sonde, een of meer kleine wel kennelyke bons-

jes geeft j en, alzo de genen, die zulks niet wis-

ten of 'er niet genoegzaam opmerkten , zouden

kunnen denken dat het een vreemd Lighaam wa-

re, zo is het noodig hun te waarfchouwen , dat

die uitwerking aan de boven gemelde oorzaaken

toe te fchryven zy.

Daar komen Gevallen voor, dat deeze Sondcn

zeer nuttig kunnen zyn voor de Vrouwen , in

het Kraaraen. Wanneer het Kind zig in de door-

gang bekneld vindt , en door de Omftandigheden

daar te lang in zitten blyft; terwyl de Vrouw,
uit
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uit hoofde van de drukking deezer Deelen, faaar

Water niet natuurlyk maaken kan, en het dik-

wils niet mooglyk is de gewoone Katheters, vj^i

wegen derzelver al te groote ftyfheid , in te bren-

gen , gaat deeze , door zyne buigzaamheid , ge-

niakkelyk in , daar de anderen het niet kunnen
j

en hier door behoedt men de Vrouw voor een

zeer groot gevaar. Zulks heeft de vermaarde

Vroedmeefter, Monfr. Levret, ondervonden,

die my verzogt^ dat ik hem een myner holle Sonr

den voor Vrouwen zou geeven , waar van hy zig

zo wel van pas bediende ^ dat de Patiënt, naar

hy my gezegd heeft ^ gevaar geloopen hadt van

haar Leven te verliezen zonder dit hulpmiddel.

Verfcheide van myne Konfraters, wien ik dit

Inftrument heb doen kennen , hebben »er zig met
veel nuttigheid van bediend , en veele Genees-

heeren zyn getuigen geweeft , hoe een menigte

Lyders zouden geftorven zyn , indien men geen

gebruik gemaakt had van hetzelve.

iX. DxBi» - pp s o K



'DE
SCHEYKONST

o P D E

HUISHOUDING
T O ]^ G E P A S T,

TEN OP,ZIGT VAN HET

KOOKEN EN BRAADEN
DER

SP Y Z E N.

C£)econamifd;e £flnc(;ric^tên/ Leipzig 1762.)

DOor Kooken vefRaat men, 'm 't algemeen,

die Berrfding der Spyzen ,- waar door de-

zelven Smaakelyk en Verteerbaar gemaakt wor-
den. In die zin is 'er het Braaden en Bakken
ook onder begreepen ; doch in 't byzonder wordt
de natte toebereiding Kooken genoemd

, gelyk

de drooge Braaden en Bakken. De natte toe-

bereiding, 't zy der-elve in Water, Bier, Wyn,
Azyn of andere Vogten gefchiede, heeft weder-

om verfcheide trappen. De Spyzen, naamelyk,

worden of geftoofd , of gezooden , of gekookt.

Stooven heet het, wanneer Vlccfch of Moes al-

leen-



De Scheykonst op de Huishouding toegepast. 56j^

leenlyk met heet Water, Vleefchfop of.atidere

Vogten ovcrgooten worden: Zieden, wanneer

zulke Diogen zo lang maar in'het Water 9f andei

re Vogten gelaten worden, tot dat dczclven be-

ginnen op te wellen : Kooken noemt men ^ in den

eigentlykften zin, wanneer het Zieden cen-igen

tyd moet aanhouden, ende-Spys in deopwellen-

de Vogtigheid een goede .poos gelaten wordt.

Met alle deeze behandelingen der Spyzea in 't

Nat, gelyk de Chymiften gewoon z^n tè Tpree-;*

ken , tvagt men niets anders, dan eene harde Spy-

ze week te raaaken en zodanig te ontbmden, dac

dezelve behoorlyk gebruikt en verteerd kan wor/

den. Ja fonuyds heeft men daar in ook het Oog-

merk , om een fterke Reuk en Smaak te verzagten

en de Diugen daar door voor den Mond verdraag-

lyker en aangenaam te maaken.

Offchoon nu wel altoos door Ondervinding en

Oefening 'te leeren is, hoe en waar, als oak in

hoe verre deeze Grai^d van Kooken aan te wen-

den zy ; is doch uit de Chymie veel te haölen,

?t welk tot een verftandige Behandeling der eec-

baare Dingen te weeten noodig en in de Jïewer*

king. gebruikbaar is. Hier toe behoort de .Grond-

ftellingj dat de vlugge Zouten en Oliën. aJtemaal

door den minften trap van Kooking ontbondeii

worden, en allengs weg waaferaen. Derhalve,

wanneer ons daar aan gelegen legt , eh, voeg ik

'er by , het onze Smaak gedoogt , dat deeze vlug-

ge Zou t^ en Olie-deeltjes by elkander blyven,zo

IX. Deeï^ Pp 4 heefc
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heeft men den zagtften trap van Kooking aan te

wenden. Hoe heeter het Ontbindvogt , gelyk

Water, Wyn of Azyn, kan weezen, en hoe

langer de Spyzen in deeze heete of kookendeSop

gehouden worden, inzonderheid alïzy open koo-

ken ; zo veel meer vervliegen 'er van de edelfte

kragten, en laaten niets overblyven , dan 't gene

met zo veel meer regt een Doodekop (Cafut mor-

iuum) genoemd mag worden, als het te langer dus

in de Hitte gehouden is geweeft. Om daar van

een zeer bekend Voorbeeld aan te haaien; lette

men flegts op de Peterfelie , welke een van de

voortrefFelykfte inlandfche Kruideryen is. De-

zelve verlieft al haare kragt, wanneer zy gezoo-

den wordt, en krygt een gantfch onaartige Smaak,

wanneer men ze gaar kookt. Wil men ze niet

raauw en evenwel met al haare kragt nuttigen, zo

moet zy flegts met de heete Sop overgooten , of

by de opdiflching der Spyzen daar in gedaan wor-

den , als wanneer zy al haare aangenaamheid be-

houdt.

Even 't zelfde, dat ik aangaande de Spyzen heb

aangemerkt, dient ook ten opzigt van de Vogten,

waar in men dezelven kookt , in agt genomen te

worden. Het is , by voorbeeld , in de Schey-

konft een uitgemaakte Zaak , dat zo wel het Wa-
ter, als veel meer nog andere Vogten , door een

aanhoudend Zieden niet verbeterd , maar eer ver-

fliramerd kunnen worden. De fynfte ligte Deel-

tjes , die ook de beften zyn , gaan by de eerfte

Op-
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Opwelling weg. Geen andere is de reden , dat

foramige Waters , onder het kooken in beflooten

Vaten , een Kalkagcige Aarde afleggen , die zig

aan de Zyden aanzet; dan dat hun het fyneZuur

door 't kooken is ontgaan , 't welk zulke Kalk-

Aarde opgeloft hadt en in het Water verlpreid

was. Dit Zuur, nu, is het, dat 'er de Smaak

aan gaf. Die fyn van Tong is , kan zulks in het

Thee drinken gewaar worden. Hoe langer het

Water gekookt heeft , waar mede men de Thee

laat trekken , zo veel flegter fmaakt dezelve; daar

in tegendeel het Aftrekzel, 't welk daar mede,

onmiddelyk na dat het aan 't Kooken geraakt is,

gemaakt wordt, het beft fmaakt. Wyn, Bier

en andere Geeftige Vogten verliezen, wanneer

zy gekookt worden , in de zelfde tyd ongelylc

meer van hunne deugd , dan enkel Water, De
Koks laaten ze daarom ook maar enkel heet wor-

den , wanneer zy daar van in de Bry of Soepe

gebruik willen maaken.

Gelykerwys , nu , deeze vlugge Zout- en Olie*

deeltjes veel te ligt in 't Kooken worden ontbon-

den; waar men op te letten heeft, ten einde *er,

zo weinig mooglyk is , van vervliegen : zo zya
'er , daarentegen , vafter Deelen , die men be-

hoort op te loflen, week te maaken, en fomtyds

van haare onfmaakelyke Deelen af te zonderen.

Het komt hier aan op de goede gefteldheid van het

Ontbindend middel , 't welk in dit Geval nat is

en gemeenlyk Water. Evenwel bevindt njea

IX. Delu ^P 5 ia
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iïi dezelven een groQt ondeficheid. Harde Wa-
ters ontbinden zo veel minder , naar maanc zy iiar-

der, dat is, meer met eeti Minctaal Zuur, dat

eene Kalk -Aarde opgeloit heeft , vervuld zyn,

Zagte Watersydat is sdodanigen^ die dergelyk

een Zuur niet hebben , ontbinden zo veel te be-

ter. Alle harde Waters geeven , dewyl hun

Zu\ir gemeenlyk Salpeteragtig is, aan het Vleefeh,

dat 'er in gekookt -wordt ^ oenë Roodheid; doth

de zagte, integendeel, een witagtige Kleur.

De harde vorderen fiieer Hout en Tyd, om iets

daar in murw te kóoken ; 't welk men in de zag-

te eenigermaate bejpaaren kan. lierhalve moet

floodwCndig vanden genen, die mêt Koeken ver-

fiandig om wil gaan , de gefteldheid van het Wa-
ter, wel onderzGgt worden. Zulks is niet moeie-

}yk; ligt en zagt Water vcrkookt fchielykcrdan

hard Water. Als men twéc gelyke Stukken Ly-

Vvaat met Water nat maakt , zal dat gene het-cöfft

droog worden , 't welk met zagt Water was bc-,

vogiigd. By Zomer is, in 'r algemeen , het Wa-
ter ligter, en bygevolg ook zagEer ^ dan ^ Win-

töts. Andev'szins kan men óok, eenigermaate,

tan deszclfs deugd üir de befcbouvving oordeelen.

Een goed Water moet zuiver,' helder , zonder

Kleur of Smaak, en ligt op 't-Gewigt zyn : het

moet, gefchonin^cld wordend e j fterk Lugtbelte"'

ffci opgeeven ^doöh' ^zonder Schuim: het moet de

2leèp ai fcluritóende- ontbinden; enz.

Schoen nu wcl'hct zagte Water, gemeenlyk,

in
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in 't Kooken den voorrang Verdient; is doch oofe:

het harde niet zonder alle nuttigheid. Tot VifC&i

kooken is dit laatfte beft. Ook blyft de Kleurt

der Kruiden fchooner, wanneer zy met hard, dan'

wanneer zy met zagt Water gekookt worden.

Om nu de zagte Wato^s in deeze Gevallen harii •

te raaaken , heeft men niets meer noodig^ dan 'er -

een Zuur by te voegen. Eenigen werpen , ten

dien einde , wat Aluin in den Vilchketel : gemeen

Zout doet het reeds en een fcher|>e Azyn iiög

meer. Men ziet hier üit, hoe veel in hét ge-'

meene Kooken zelfs waargenometi wordt , ^üt-

de Natuur van zelf leert, zonder nog de Oorziöit^'^

ken daar van te hebben ingezien.

Hard Water kan niet beter zagt gemaakt wor*»

den, dan door de Rotting, of als het in zekerfe-J

Gefting gebragt wordt. Het Geftmiddel is Vleëfck'-'

of nog beter Vifch, die men daar in Iaat rottert:

De Graftwaters zyn, om deeze reden, de zagt*

ften. Indien het niet gelukt, op deeze maniei^-

hard Water te verbeteren, dan kan hetzelve dódf^

Zand gefiltreerd worden. AUerfchielykll wordt^-

het Water zagt, wanneer men het door Kryt^'

fchoon die in het Fiïtnim maar twee Duim hoogf*

legt, laat zygcn. Wil men 't zelve door eenig^

Byvoegzel verbeteren, zo kunnen alle Alkaline''.

Zouten , hocdamg Fotafch is , dit uitvoeren. Wani'
neer men een Solutie van Potafchj die met koud
Water is gemaakt, in een hard Water laat drup--

pcfón, zo zal hetzelve Melkagtig worden: dee-

ÏX. Deel. .ze
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ze Melkagtigheid verdwynende zet zig een fyne

Kalk op den Bodem. Dan moet men de indrup-r

peling van de Potafch nog eens , en zo dikwils

Lerhaalen, als het Water nog Melkagtig wordt.

Als dit niet meer gefchiedt , kan men verzekerd

zyn, dat hetzelve zyne hardheid volkomen afge-

legd heeft.

Het is de weekmaaking der Spyzen niet alleen,

welke men door het Kooken tragt te verkrygen ,

maar ook zekere omzetting en verandering in het

Verband of de Samenhang der Deelen. De Chy-

miften noemen zulks de Menging (Mixtio). Wan-
neer, naaraelyk, by voorbeeld, het Vleefch in

zyn (laat van raauwheid reeds weck genoeg was,

cm gegeten en verteerd te worden, zou men 'er

doch geen genoegen in hebben ; dewyl het nog

de raauwe Reuk en Smaak hadt : maar, men nee-

me zulk een Stuk Vleelch, en, zonder iets meer

daar by te doen dan Water, kooke of braade men

hetzelve : zo zal het , fchoon 'er alle de vlugge

en vafte Deelen nog byna in waren , reeds beval-

liger zyn voor onze Smaak. Wat is nu het Vleefch

wedervaren? Is 'er iets van belang afgefcheiden,

of bygedaan ? Niets ; want wy hebben zulks on-

derfteld. Evenwel heeft het een aangenaame Reuk

en Smaak gekreegen. Dit moet derhalve beftaan

in de veranderde plaatzing zyner Deelen : of dat

het, door de Warmte, een andere Menging be-

komen hebbe.

Ik wil hier nu by het Vleefch Jlyven. Des-
^

'. " zelfs
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^elfs vette, Aardagtige, Zoutige deeltjes, wa»

ren in deszelfs natuurlyke toeftand meer van elkan-

der afgezonderd. Het Vet is zigtbaarlyk van het

Magere onderfcheiden , en dus vermoedelyk ook

in de onzigtbaare Deeltjes. Het Vet neemt min-

der Zout naar zig, dan het Magere. Door de

bearbeiding van het Vuur wordt alles beter on-

dereen gemengd : want de Konftige Warmte van

het Kooken is van grooter kragt dan de Natuur-

lyke was, die het Vleefch in de Dieren hielp voort-

brengen. Daar door zelfs , dat het kookende Wa-
ter de Vleefchvezelen van elkander fcheidt , de-

wyl 'er de Natuurlyke Lyra , die dezelven te &-

men houdt, door ontbonden wordt, bekomt het

vette en Olieagtig Wezen gelegenheid ohi daar

tuffchen in te dringen, en alles zagter en weeker

te maaken. Waar toe dient dit ? Daar toe , dat

men de weekmaaking der Spyzen niet tot dien

trap brenge, welke 'er, om de Digeftie voort te

zetten , wordt vereifcht. Het kan gebeuren , dat

een Dirtg week genoeg en evenwel niet gaar zy ;

dat is , zyne regte Menging nog niet bekomen

hebbe. Vleefch , dat eenige Dagen is geflacht ge-

weeft, en dus een begin heeft van de rottende

Gefting ; moet noodwendig eer week worden , dan

geheel verfch Vleefch. Het kan evenwel zyn,

dat hetzelve , ten tyde wanneer het week genoeg

is, ten opzigt van zyne Menging niet genoegzaam

gekookt zy. Dewyl ondertuiTchen de Mengin-

gen van de Lighaamen nergens beter, dan in be-

IX. Deel. üoo*
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flooten Vaten , bewerkftelligd worden; C<iöarallc

Sappen elkander ontmoecen , en de Lugc zelve die

.dwingt tot in het binnenfte te gaan:) zo is in dit

x)pzigt niets meer aan te beveelen ^ dan dat 'er^

2X)veel het doenJyk is, gekookt worde in gefloo-

ten Vaten.

- Ik moet dieshalve een Kookpot aanpryzen,

welke men de Papiniaanlèhe noemt. Derzelver

nuDcigheid beftaat niet alleen in de belpaaring

.yan. Vuur, maar ook van Tyd, en het byeen

JioudeK van de kragtiglle Deelen ., benevens de

•Vöiisomen weekmaaking van de Dingen , die daar

4jl bearbeid worden. Weinig Kolen zyn in ftaat,

oili, binnen twee of drie Uuren, de hardfte Been-

«decen dcrmaate week te maaken , dat zy 'er «it-

•zien ais een Bry. Hoe weinig Tyds enVuurs 2al

:?(Êr éum noodig zyn , voor een .week I^ng, gelylc

Vlèefcli is, om daar in gaar gekookt ie worden?

Doch ik zal dit Werktuig nader befchryven. Wei-

nigen, die het Keukenwerk verdaan , zal hetzel-

ve bekend zyn: dewyl het tot dus verre niet ge-

bruikt is , dan in de Stooklnüzen der Chymifteri.

Het is een Vat van rood of geel Koper, vanCy-

Kndrifehe figuur, welks binnenwydte tot de dik-,

te der Wanden anders als 7 tot i genomen wordt ^

^och tot het Keukengebruik zal Ixet fterk genoeg

5:yn, wanneer de evenredigheid van 12 tot i daar

in plaats heeft. Aan het eene End is deszelfs Ope-

nmg met een Dekzel, dat zeer wel Huiteri moet,

en van gelyjce üerkte. als Jiet.,<?y«ï'ige is, gefloo-
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teii. Het Dekzel moet 'er digt in gepaft ofveel-

eer 'er in gelymd worden. Dit Vat wordt , met

het gene men Icooken wil, tot op een vytde ge-

vuld i alsdan met het Dekzel en daar tuffchen gen

legde natte Papieren digt gemaakt , en de geheelc

dus geilooten Pot zet men vaft tuffchen drie of

vier Yzeren Staaven , die in de Geftake van eert

Drievoet aan ellcander gevoegd zyn, en, door

middel van Schroeven, worden beveftigd. Wa%
neer dit Werktuig, dus, op 't Vuur gezet e»

warm gemaakt wordt, zo zet zig de Lugt, die

in de ledige tuflchenruimte is, fterk uit, en perft>

iiiet ongelooflyk geweld, het opgegooten Water
in de tulTchenrüimten der Spyzen , dezelven dus ^

opeen kragcige manier, ontbindende, 't Was
derhalve niet ondienftig , dat deeze Kookpot,

waar in de Ontbinding gemakkelykft en beft ge-

fchiedt, in de Keukens ingevoerd werde. Koft

dezelve wat meer dan andere Ketels of Potten^

2ulks wordt 'er,' in 't kort, weder door ingewon-

nen. Bovendien heeft het de gemelde Voordec-

len , dat de kragtigfte Deelen der Spyzen behou-

den blyven en onder elkander vereenigd: des de

tSo/ufio zo wel als de Mixtio ^ dat is de OntbiO'-

ding en Menging, bet allerbefte gefchieden. Maar
Hjen heeft groote voorzigtigheid te gebruiken, daC

deeze PapiiJiaanfchePot van goede Stoffe gemaakt

cm in een niet te fterk Vuur 'gezet worde; dewyl
sjjr anders door de Lugt , daar in vervat , ligt

,
IX. De E E. Iprin-
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fpringen en de Omftanders groot nadeel toebren-

gen zou kunnen (*).

Het Kooken , nu , kan op tweederley Manier

gefchieden •, of zodanig, dat het Vlcefch met koud

Water op 't Vuur gezet ^ of dat hetzelve in zie-

dend Water gedaan worde. Men zou mogen vraa-

gen, wat het befte zy ? Ik antwoord: het een is

zo goed als 't andere, naar 't Oogmerk dat men 'er

mede heeft; doch de volkomenheid der weekmas-

king kan men , in 't eerfte Geval , op de gelukkig-

fte Manier verkrygen. Wanneer een Plantaartige

of Dierlyke zelfftandigheid week gemaakt en de

Sappen daar uit gehaald zullen worden ; zo is het

beter daar aan , in 't begin , een zagte Hitte te

geeven, en dezelve trapswyze te vermeerderen,

dan die Dingen eensklaps in 't kookende Water te

"Werpen. De Hitte van hetzelve, naamelyk, wan-

neer een Kruid of Vleefch daar in geworpen

wordt, verhardt dezelven flegts , in plaats van hun

Geweefzel week te maaken. Om Peulvrugten

murw te kooken , moeten dezelven noodwendig

met koud Water opgezet worden : zo ook het

Vleefch dat oud en taay is : met deeze Behande-

ling kan men deszelfs hardheid nog bedwingen.

Stokvifch wordt Houtig hard j indien men dezel-

ve

() ['t Is bekend hoe deerlyk de groote Boerhaave
2ig, toen hy uit Liefhebbery daar in Beenderen tot Pap

kooken wilde , gebrand heefr. Doch hy gaf de fchuld

daar aan, dat het Werktuig niet wel gemaakt was. Hoe
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Ve doet in ziedend Water : daar dezelve Lyme^
Tig wordt, wanneer zy in koud Water gedaan

en daar in , totdat hetzelve kookt, gelaten wordt,

't Is egter niet altoos ons Oogmerk, dat de Din-
gen v/eek gemaakt, maar wel ^ dat zy in hunne
Menging veranderd , en dus van Smaak verbeterd

Worden. Men heeft eenige Spyzen liever wat
hard en kragtig, dan week en Ihppeloos: en in

dat Geval bedient men zig van de Handgreep, om
ze in heet Water te doen en daar in te laaten koo-

ken. Dus doet men met de Moeskruiden, die te

week worden zouden, indien men ze in koud Wa-^
ter ging opzetten en vervolgens aan 't kookéti

bragt. Ook zouden zy dan hunne Kragt verlie-

zen, die ten deele in het Nat, ren deele in de
Lugt, zou overgaan. Derhalve begiet men ze ge-

meenlyk eerfi: met kookend Nat, en verhardt ze
daardoor tot zekeren trap , dat zy het Kooken vef-

draagen kunnen., zonder Kragteloos te wordert.

Eveneens gaat men ook met het Vleefch te werk,
en dit wordt in 't ziedend Water eenigermaate

toegeflooten , dat deszelfs Sap te famen blyven en
niet daar uit in het Water 'gaan moet ; gelyk wan-
neer het gekookt wordt. Want , even als met eeft

Varkens Blaas, welker Ve2^elagtige zelfftandigheid

oogfchynelyk lamentrekt en inkrimpt, als men ze

fteekt

hy zig gehas kan men vinden in het I. Deel der Handlei-
ding tot de Chirurgie of Heelkonll van f laxnjer, ni^

uitgekomen, bladz. 174.J

IX. Deel. Qq
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fieckt in Kookend Water; zo gaat het ook met

Vlecfch, als dat in de Hitte van Water of eeni-^

ander Vogt gebragt wordt. Deszelfs uitwendig

Vezclagtig Wezen , naamelyk , trekt zig door de

Hitte te famen ; waar door aan het inwendige Sap

de uitgang belet wordt, en evenwel, terwyl een

zodanig Stuk in heet Water legt, gaat de Hitte

'daar van hetzelve door en door, brengt de vlugge

Deeltjes in beweeging, welke alles doordringen,

weck maaken, en zulk eene Menging veroorzaa«

ken , daar men den naam van Gaar zyn aafi geeft.

Dewyl nu de Hitte van alle zyden naar binnen

werkt, kan een Stuk Vleefch op deezc wyze wel

gaar en week worden, niettegenftaande de Vog-

tigheid , waar in het gekookt wordt , door de

Oppervlakte belet wordt in te dringen. Ik mag

daarom vaftilellen , dat tot Gaar worden genoeg

ly , een Spyze in ziedend Water te doen , en daar

in kooken te laaten: daar het, in tegendeel, tot

Week maaken noodig is, dat de ICoft met koud

Water op 't Vuur gezet worde. Wederom , om
ontbonden te worden , dat de Soepe haar krag-

ji^fte Deelen in zig hebbe, is het noodig, op de

laatftgemelde Manier daar mede om te gaan : doch

heeft men dit Oogmerk niet , willende dat het

Vleefch of Moes zyne Kragten behoude ; zo.moet

men die niet eer in 't Water doen , dan hetzelve

kookt. In het andere Geval zal het weeker ea

de Soepe kragtiger zyn dan in dit : daarentegen

aal, op de laatftgemelde Manier, het Moeskruid

en
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en het Vleefch, in zig zelve. Sappiger toebereid

worden.

Ik neem hier de Gelegenheid waar, om van het

zetten der KofFy te fpreeken ; hoewel dit eigent-

lyk met de Huishouding geen verknogtheid heeft,

len minfte niet behoorde te hebben. Maar, dewyl

het doch eenn:^al zo ver gekomen is, dat men de-

zelve niet ontbeeren kan, zal ik, volgens de

Gronden der Scheykonft , aantoonen , hoe men 'er

het regte Gebruik, en met minder Veripilling dan

voorheen , van maaken kan. De gewoone Manier

van Bereiding is , het Water aan 't Kooken te'

brengen, en dan het Poeijer van de Koffy daar in

te doen, en daar mede te laaten opkooken : doch

dit is een Behandeling, die niet overeenkomt met

de Natuur van de Zaak, en als een verfpilling moet

aangemerkt worden, Volgens de reeds bygebrag-

te Gronden der Kookkonft, naamelyk, wordt dit

Vegetab'ils door de Hitte des Waters, door wel-

ke het moeft ontbonden worden , nog meer toe-*

gefchroeid : het wórdt gaar gemaakt en in zyne

binnenfte Deelén veranderd : maar wat raakt dit

ons , daar wy het Poeijer niet nuttigen , maar

hetzelve Aegts uittrekken willen ? Moeten 'er,

op deeze wyzè, niet Veele kragtige Deelen in het-

zelve overblyvén , dëwyl hun de uitgang door de

Hitte belet is? Dit Poeijer, nu, wordt wegge-
worpen en het minfte daar van genooten. Om
evenwel de KofFy fterk genoeg te maaken, neemt

men zo veel te meer Poeijer. Mag dit met rege

IX. De EU Q9 3 geen
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geen verfpilling genoemd worden? Wanneer wy
dan de Natuur willen volgen , zo laad ons, van

't begin af, het Poeijer in het Water doen , en,

wanneer men het al niet een of twee Uuren koud

laat weeken; ten minde de Hitte trapswyze, tot

het Koüken toe , vermeerderen. Indien zulks

in een wel digt geilooten Vat
,
gclyk in de Papi-

niaanfche Fot, gefchieden kon , zou het zo veel

te beter zyn : want dus werden de vlugge Balfa.

raieke Deeltjes .by elkander gehouden , en men

zou de Koffy zo veel te fmaakelyker bevinden.

Op deeze wyze wordt alle de kragt van de Kolfy

genooten ; met een klein gedeelte zou men zo veel

uitvoeren , als anders met meer ; zy zou beter

klaar worden, en, met een woord, alie volko-

menheid hebben, die men 'er van verwagten kan,

en ook, als zy in -een wel digt geflooten Vat be-

reid wetdt , door een weinig langer te koeken

niets verliezen kunnen (*).

,Het. is geen Vraag van klein belang: wanneer

het Zout of Kruidcryën by de Kookende Spyzen

behooren gedaan te worden? Kruideryën noemen

wy alle Dingen, die door haare welriekende Öïie

of aangenaam fmaakend Zout , wanneer zy met de

Spyzen vereenigd worden , dezelven een meer-

dere of betere. Reuk of Smaak, of beiden te ge-

...._.., ... . lyk,

,.(*} [Hjoe .zeer het gemelde tegen het gewoone Gebruik
fiier te Lande fchynt te ftryden, kan men egter niet ont-

kennen, dat de Autheur in eenige opzigten gelyk hééft:

fié-iricer, dewyl de nieuwe Manier van Koffy te zetten i

:: ' thans



Huishouding toegepast. . 5S3

"lyk, byzetten. Wat nu het Zout belangt, is 'c

wel uit deChymie bekend, dat hetzelv^ede Hitte

des Waters yermeerdere ; dat het, ten zelfden

tyde, de Olieagtige Deeltjes der Plantaartige en

Dierlyke Lighaamen , voortreffelyk, ontfluite,

en dus zo wel de Weekmaaking als de Oplolling

bevordere ; doch dat het tevens door 't Kooken
zyn befte Kragt verlieze, den eigentlyken Geeft

van Zout in de Lugt dryvé, én maar zyn Kalk-

aartig Deel terug laate; waar van de Zoutkeeteil

getuigenis draagen. Dewyl men , nu , gaarn bei-

den te gelyk behouden wil', en zo wel de Ont-
binding door hetzelve tragt te bevorderen , als de

Smaak te verbeteren : zo is 'er geen ander Mid-
del, dan dat het Zoutender Spyzen tweemaal ge-

fchiede. Men werpe Zout in 'c Water, waar

'mede gekookt zal worden , en doe 'er vervolgens

nog wat by , wanneer de Koft gaar is. Het eerftc

dient tot Weekmaaking, het laatfte voor de Smaak.

De Olieagtige Kruideryën , of Speceryèn, ge-

lyk Kaneel , Nagelen, Peper en wat dies meer is,

hebben, gelyk men uit de Reuk ontdekt, zeer

vlugge Deelen , die door een kleinen trap van

Warmte voortgejaagd worden , terwyl inmiddels

het kragteljoze Lighaam overblyft. Men zal der-

halve deeze , of maar op 't laatft 'er by doen , of

ten

•thans hy fommigen in trein gebragt , met het kookend
"\Vater 'er flegts door heen te laaten loepen , meer KofFy
yereifcht, dan gewoonlyk.]

IX. Djeel. Qi 3
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ten minfte de Spyzen , die men daar do(>r verbe-

teren wil , in digt geflooten Vaten toebereiden.

Ook zyn zy nog wat nuttiger, wanneer zy 'er

van *L begin af bygedaan worden ; gelyk wan-

neer men 't Vleefch met koud Water op 'c Vuur

zet: want hetzelve trekt alsdan de Speceryagtige

deeltjes van langzaamerhand^ tervvyl zy opgeloft

•worden, gelykerwys een Spons, ten grootften

deele naar zig. Hier egter is het grootendeels

onnut j en komt alleen het Vleefchnat , dat mea

doch in dit Geval niet veel agt^ te ftade.

Soratyds heeft men Dingen te kooken , die zig

ligtelyk aan het Vat aanzetten , en de Spyze daar

)door een brandige Smaak geeven. Zulks ge-

fchiedt met alle Dingen , waar in het Waterige

deel het kleinfte is. Om dit te verhoeden , wordt

wel gedaan , dat men naar de wy^-o der Schey-

konftenaaren in Balmo Maria kooke. Zo noemt

Jïien het , wanneer het Vat , waar in het gene

Jigt aanbrandt zig bevindt, in een met Water ge-

vulde Ketel geplaatft en deeze aan de kook ge-

bragt wordt. De Hitte, naamelyk, welke door

het Water heen zig .mededeelt aan de Dingen

,

oie in het Vat zig bevinden , is wel genoegzaam,

om de Koft gaar te maaken , doch altyd benedeiy

den trap , waar door dezelve daajr van zou aaq»

branden. Op deeze wyze maakt men uitgefla-

gen Ey,dat anders onvermydelyk moeH: aanbran-

den, gaar, en dus worden de kragtigfte Bö«;//ö«f

gemaakt j dev/yl het Vleefch met zeer weinig of

in
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in 't geheel geen oploflende Vogcigheid gekookt

wordt en veeleer gefraoonJ in zyn eigen Sap,

4at 'er door de Hitte wordt uicgedreeven , en

waar in de gcheele Kragt van het Vleefch zig te

famen gevoegd bevindt. Op deeze wyze wordt

ook de Honig, zonder derzelv er Deugd eeniger-

niaate te verbafteren , uit de Wafch gefmolten
,

en dus kan dit Baheum, v.og in veele andere Ge-
vallen , roet voordeel gebruikt worden.

Eer ik van deeze Stoffe (het eigentlyk zoge-

naamde Küoken) afftappe , zal ik nog eenige

Grondregelenen Handgreepen, die, hoewel zy
reeds bekend zyn , doch hunnen oorfprong uit

de Werlchuizen der Chymiften hebben, en van

daar in de Keuken gekomen zyn , aanroeren , by

voorbeeld

;

Alle Zuuren doen de Melk fchiften. Dit be-

vindt men , wanneer de Melk niet verfch en

reeds goor geworden is ; 't zy dat de Potten of

Kannen eenige Zuurheid in zig getrokken heb-

ben ; of door het algemeene Zuur in de Lugt

,

't welk ten tyde van Onweer of Donderbuijen

fterker dan gewoonlyk is. Daar- tegen behelpt

men zig, met de byvoeging van Suiker, welke

het Vettige en Waterige gedeelte met elkander

vereenigt, dat zy zig niet van elkander afzonde-

ren, 't gene men fchiften noemt. Dit middel

is zo kragtig, dat, als men Suiker in de Karn

>yerpt, 'er geen ipoter van worden wil.

3:^. Deei^ Qq 4 Dö
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De Kaneel wordt door alle Zuuragtige dingen

in zyne kragc verfterkt; daar deLoogzoucige die

vernielen. Deeze laatften , in tegendeel , ver-

meerderen de kragc der Muskaatnooten ; 't welk

ook de bruine Kandy- Suiker zo wel in de Mus-

kaaten als in de Nagelpeper (^Sem. Amomi) doeü.

Vlugge Zouten , hoedanigen in veele Kruiden

en Gewaflcn te vinden zyn , moeten flcgts aan

den allerzagtften trap van Hitte bloot gefteld,

^n mogen in 't geheel niet gekookt worden,

wanneer men zig niet met dcrzelver Doodekop

(^Capit mortuum') vergenoegen wil. Uijens en

Peterfelie , by voorbeeld j lyden en verliezen

,

wanneer zj gekookt worden , te veel : het op-

gieten van heet Water is genoegzaam ^ en de

Peterfelie wordt maar in de heetc Soepe gcftrooid.

De Uijens , daar ik hier van fpreek , hebben een

Sap, dat in de Wonden als een Vergift werkt

;

weshalve men zig vooral moet wagten , van zig

tekwetzcn 'met een Mes, daar dezelven mede ge-

fneeden zyn.

Ontwyfelbaar is 't, dat men in de Keuken zig

het allerminfte voor de Gezondheid bekoraraere,

indien flegts de Smaak voldaan wordt. Dus kan

men ook niet ontkennen , dat uit onkunde der

!jVIenging Pingen te famen gevoegd worden, die

elkander tegenftrydig zyn , en anderen gefchei-

öen , die volftrekt by elkander behooren. Van

^it laatfte heeft men een Voorbeeld in de Kom-
koni^
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kommers, waar van het uitgeperfte Sap weg ge-'

daan wordt, dat 'er. het befte vari.is, in gefteld^B

heid met onze I^evens-Vogten overfeenkomftig qü^

bovendien een verkoelende Kragt heeft. '
'-^

Wanneer iets overfcooken wil, behoeft niefl"

het Vüt van boven, aan den inwendigen rand^fi

flegts met Vet te beftryken, dan ryft het Vogt^

iiiet verder als daar aan toe. ''•

Indien men Ölieagtige of Vettige' Dingen met

Waterigen te vereenigen heeft, zulks gélbhiedt"

beft door middel van Eijerdooiren. " Düap dööf

wordt het Ölieagtige eerft onder elkander ge^-

wreeven , en vervolgens met Water vermengd.^

Het is, ondertuifchen , een zeldzaam Verfchyn-;

zei, dat Melk,.gelyk zy van de Koe konjt, hy

Bier gegooten en op 't Vuur gezet wofdende,'

een taaije zelfftandigheid maakt , welke men als

Lym kan trekken, en die met het Bier niet ver--

mengen wil: doch, zo dra meneer een' Ey onder

roert, vereenigen zig het Bier en de IMtelk mec

elkander tot eene gantfch vloeibaare zelfftandig-

heid.

Als een aartigheid in de Kookkonft moet men

het Voorftel aanmerken, om Eijeren week' t©^

kooken , die vooraf gedopt, en enkel in het Vlics-^

je, dat binnen de Schaal hun omkleedt, vervat

zyn. Dewyl de Eijerfchaalen.van eene Alkali-

fche Eigenfchap zyn , en de Zuurén zulke Aard-

agtige Stoffen ontbinden, zo. komt het «^leefilykr

-. IX. Deel. Qq 5 daa?
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daar op aan , dat men de raauwe Eijeren , eeni-

gen tyd , in regt fcherpe Azyn , of andere zeer

zuure Vogtigheid , laat leggen ; waar door de

Schaal zodanig wordt ontbonden, dat men 'er die.

zonder moeite kan afhaalen. Het Vlies houdt

inmiddels het Ey by elkander, en in dit Geval

kan het dan, gelyk anders gewoonlyk, week of

hard gezooden worden.

^ Ik zal hier nog iets voor de Keuken byvoe-

gen , om tot beantwoording te ftrekken van d?

Vraag, uit welk een Stoffe de Kookvaten be-

ftaan en hoe zy gereinigd worden moeten ? Hier

in geeft ook de Scheykonft eenig Lieht. De Ko-

peren Vaten zyn, in de eerfte plaats, zeer ver-?

werpelyk , wanneer zy niet wel vertind Ayorden

;

want, wanneer iets Zuurs of Zoutigs daar in

komt , zo wordt 'er Spaanfch Groen voortge-

br^gt , dat in 't Menfchelyk Lighaam Walging

«n Braaken veroorzaakt. Naar 't denkbeeld van

veele Keuken-Meiden is 't wel een Konftgreep

,

dat men, om de Augurkjes fchoon groen te maa-

ken , de Edik in een Koperen Vat eerfl: opkookt

en daar in eenige Uuren ftaan laat, gietende de-

zelve dan over de Augurkjes ; doch dit mag, in-

derdaad, met regt genoemd worden, de Maag

door de Oogen te bedriegen. Die fchoone groe-

ne Kleur, naamelykj is een Spaanfch Groen, eij

zulke Augurkjes zullen, als men 'er agt op gec-

ven wil , niemand wel bekomen. Op deeze of

der-

X
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(lergelyke manier gaat liet met alle Plantaartig^

Spyzen^ .d;e in Koperen Vatcp gekookt worden

of blyven fiaan : want de meeflen derzelven , zp.

niet alle, hebben eenig Zuur \n zig, waardoor,

iets van het Koper ontbonden wordt. Oi)der.tvi;s-

fchen moet men toeftaan , dat het koude Wa^es
eer iets daar van ontbindt , dan kookend '^Vi^tfijr,

Door het Kooken fchynt een Zuur , d^t in *t Wa-
ter heerfcht, voortgedreeven te zyn ge^p|:den«

het welk in 't koude Water is gebleevei? , ei^

.

daar het Koper van aangetaft wordt. Op. jeveqi

de zelfde manier , byna , is het fchadelyk , dft

het Water Zuur of Loogzoutig ^ Pekel^gtig, -

oif-

Vet en Olieagtj^ zy. Men doet derhalve verft^n-,

dig, wanneer evenwel in Koperen Vaten, di©

onvertind zyn, gekookt moet worden , dat m,en

niets daar in ftaan laate. Om deeze Vaten, zol-

der dat men nadeel te vreezen heeft, te kvnop;^.

gebruiken, moeten zy vcrtind worden; ^och/d^j^

kan men even veel , zo niet meer gevaar loopetj

,

lals met enkel Koper. Het Tin, n^amelyk^ niet

zuiver maar met Lood vermengd zynde, zo maa-
ken de Zuuren , die daar by komen , een Suiker

van Lood CSaccharmn SatHrni^ ^ 't welk een^^pg?

zaam Vergift in 't Menfchelyk Lighaani is, yer-

oorzaakende Pyn der Ingewanden , Lammig^
heden, Teering en andere bedroefde Toevallen,

die vroeg of laat Doodelyk zyn.

Men doet derhalve beft, dat men &yn Kope-
IX. DeEI.. TC»
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Têri Vaatwerk zelf vcfrtinne.
•"

D^irgefchièdt zeer

g'èrtlakkélyk, wanneer men flegcs een weinig ziü-

vëf Tin'iiï hec Koperen Vac laat vloeijen , en hec-

z'èly^,' door middel van een Lapje, mee gepulve-

rïTeerd Arnioniak-Zjut, overal aan-wryft, of in

plaats 'daar van negen deelen fyn gemaakte Kryt;'

röèt'ëén deel Bloem van Zwavel gemengd, daar

töè'neemi:. En, indien' men begeerig'is te wee--

tèfi^'öf het Vertinzél' zuiver dan met Lood 'ge-

métigd zy, behoeft men flegts raauwe Eijerdooi-'

rètl een wyl tyds daarin te laaten (laan: want hec'

liöod verraadt zig duar door, dat *er vaii de Ei-

jèr'dooiren zwarte Vlakken op het Vertinzel ko-j

mën. Wanneer rotf) ^caiit met Wyn-Azyn on-

gèVaaflr'twaalf Uuren in' een Tinnen Vat gedaan

Seeft,"'en de Azynr^iiet fchoon biaauw, dat^ is'

hét Tin met Lood vermengd ; doch zo de Kbuir

Haar den Paarfchen trekt, dan is het Tin zuiver."

De Geeft van Zout loft Tin op en geen Lood; zo-

^t men, om eenig verdagt Tin te probeeren,

hetzelve alleenlyk in die Geeft behoefc te doen,

om te zien of het geheel daar in fmelte, dan niet.

De Geel Koperen Vaten hebben dergelyke-

kwaadaartigheid als die van Rood Koper ; want'

het Geel Koper wordt daar van gemaakt (*). De

Vzeren, in tegendeel , zyn het allervierkiezelyk-
.'.

.
mi-

.ftg^

(*) [Omtrent dit alles , wat van het Koperen Vaatwerk

gezegd is, kan men omftandiger de naauwkcunge proef-
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ile. Want, hoewel het "waar is, dat Yzer.zig

van alle, zelis de allerllapfte Zuuren, ennoglig-

ter dan het Koper, ontbinden laat: is doch des-

^zelfs Solutie , alzins , eer nuttig dan fchadeljk.

Dezelve, naamelyk , heeft cene famentrekkendè,

en zelfs uit ,dien hoofde ook verfierkende , en

Wormverdryvende hoedanigheid. Terwyl het

in zo kleine veelheid onder de Spyzen komt;,

is het de meefte Geftellen eer nuttig dan nadeelig.

Het eenige, dat men op de Yzeren Vaten ajül

te merken heeft, is dat zy de Smaak der Spyzea
eenigermaate veranderen, en aan verfcheidene*

vooral de Zuure dingen, wanneer die 'er lang In

'ftaan, een onaangenaame zwanagtige Kleur nié-

dedeclen. Zy gaan , bovendien , ligt aan 't Roes-
ten, 't welk men evenwel door 't Vertinnen Jcan

voorkomen, of als men Lyn-Olie eenigen tyd
zagt kookt , en alsdan gefraolten Lood voorzigtïg

daar in gegooten hebbende, hier onder wat Ha-
merflag mengt, en het Yzeren Vaatwerk daar

mede uitwryft: doch hetzelve moet , zuiverheids-

halve, kort voor het gebruik met Zand weder uit-

gefchuurd worden. •

Het gebakken Aardewerk is boven alle ander
te verkiezen. Verglaasde Pannen, Potten en

.
ilegte Porfeleine Vaten zyn in de Keuken ailer-

"
""".^ "' "

' ''
beft',

:;üu

neem ingen van ^en Heer Ellek naaien, die in het II,

TDkel deezer Ferbandeli7tgen mcdegedsdd zyn.]
IX. Deel. >
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t)eft , wanneer de Spyzen onveranderd zullen bly-

Ven ; doch het rninfte duurzaam. Iridicn men
,

égter , de moeite wilde doen , van de Potten en

Pennen met een Harnas te bekleeden , 't welk ift

de Sclieykonft Lóricare genoemd tVordt ; zo zou

daar door zorg gedragen zyn tegen derzelver

Breekbaarheid , én men zou dézèlveri ook voor

Üet allerheetfte tCeukerivuur beftahd en duurzaam

genoeg bevinden'.

i Wat het fchoon maaken van de Rood of Geel

itó^ereri, Tinnen en Yzeren Vaten aangaat, moet

lééh in 't algemeen opmerken , dat een Metaal zig

'zetf het allerbefte fchuurt (*) , en zulks gefchiedt,

"wannéér meri een Leder by der Fland neemt , het-

zelve met Lym water beftrykt, en daar op Vyl-

zel van Yzer, Geel of Rood tCopcr ftrooit; laa-

iende hetzelve dus hard worden. Met zulk een

Leder, naamelyk, wanneer hét iiiet Yzervylzel

bèftrboid is , kan men Yzer ; wanneer het met

Tin-Afch beftroüid is Tin, en zo voort, het befte

fctiuuren. 2yn 'er Roeftvlakken in het Tin , die

zig dus niet aflchuuren willen laaten, zo kan men

die met verflapt Schey Water beftryken en laaten

•fvegbyten *, wryvende ze vervolgens , als voo-

fen, af- tzer wordt van de Roeft gezuiverd

'tóët Èoom-Olie, welke de Roeft ontbindt; als

^ ook

' *
(^) [Dit wordt zonder twyfel daardoor veroorzaakt,

dat, gélyk in de Werktuigkuhde {Mechanica) bekend is,

de
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ook met Vet of Smeer. Koper wordt met ge-
brande Potaard afgewreeven ; als welke Alkali,

fche StofFe het Zuur, van het daar op gegroeide

Spaanfch Groen , allergretigft opflurpt. Men gaat

in deezen ook wel op eene geheel tegenftrydige

Manier te werk,maakende door middel van Zuii-

re dingen , gelyk Azyn of Wynmoer en ook met
Karnmelk het Koper fchoon : doch dit is flegts

een Bytmiddel , waar door het Metaal voor een
gedeelte ontbonden wordt. Men moet hetzelve,

in dat Geval, op ftaande Voet, weder affpoelen

met fchoon Water, anderzins openbaart zigdaar
ra, heel fchielyk, het Spaanfch Groen zo veel
te meer. Wanneer de Koperen Ketels door
•Roeft zwart worden ^ dan is het zeer dienftig

,

dat men die eenigen tyd in Zuurhuy legge. Zo
het Tin fchoon, en te gelyk hard en wit zal wor-
den, moet men 't zelve, eenigen tyd, in kotf-

kend Water laaten blyven. De Vettigheden,
die in de Reeten zitten, worden door de Loo-
gen beft ontbonden : ook is hard Water goed, oia

het Tin wit en hard te maaken.

Vati het Braaden,

Het Braaden , als een byzondere Behandeling

de Mctaalen op zig zelf, gelyk Yzex ep Yzer, Koper of
Eoper, de fterkfte Wryving maaken.]
* 2X. D££i..
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der Spyzcn aangemerkt, is zodanig een Toebe-

reiding van het Vleefch, waar door hetzelve gaar

moet wordqn, zonder dat men eenig ander Mid-

del daar toe, dan het Vuur, gebruike. Door

,het Vuur moeten de Sappen, die zig in 't Vleefch

.bevinden, heet gemaakt zynde, in zulk eene be-

weeging komen , dat zy alles ten naauwkeurig-

ften doordringen , en niet alleen het Vleefch mur-

."wer maaken, maar ook de Menging even als in 'c

^kooken , doch eenigermaate meer , van wegen de

.fterker Hitte, veranderen. Dit heeft inzonder-

•heid plaats in dat gene , het welk , zonder bruin

•te worden gebraden ^ en derhalvcn met ftrooken

..Spek, of alleenlyk met Papier, dat met Boter of

^andere Vettigheid beftreeken is , omlegd wordt,

jlu 't Braaden , dat op de gewoone wyze ge-

Xchiedt, komt hier nog iets anders by; uitwcn-

.dig;, naamlyk,ontn:aat een trap van Aanbranding

fJEm^yreuma) ^ terwyl inwendig het Vleefch in

s,yn eigen , dat is in zeer kort Nat , wordt gaar

gejcookt. Het is, in dit Geval, zeker , dat , ge-

lyk een al te fterk Empyreuma de Smaak in 't al-*

gemeen tegenftrydig, heet en brandende is; een

minder trap daar. van , integendeel, de Spyzen

zo veel te aangenaamer en kragtiger maakt. Om
^;dere Voorbeelden nifet aan te hsialen: de KófFy

ieert ons, dat door een maatig Aanbranden aan

veele Dingen een goede Gefteldheid kan gegeven

Wórden, weikö hun anders t'eeneiroal ontbreeken

zou»
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zou. Wie zou gebruik van deeze Boonen kun-

nen maaken , indien zy niet door 'c Branden hun-

ne Aangenaamheid gekreegen hadden ? Men
noemt deezen trap van Aanbranding Roofteren,

en dezelve beftaat eigcntlyk daar in, dat door de

Hitte des Vuurs de Aardagtige deeltjes van de

Olieagtigen meer doordrongen, en eenigermaate

verbrand worden. Op gelyke wyze, byna, als

het Hout aan het Vuur geblakerd en de Olieagti-

ge deelen van 'c zelve dermaate verhit worden
,

dat zy niet alleen , dewyl zy in zulk een ftand

zeer verdund zyn , alle Houtvezelen doordrin-

gen , waar door aan de Vogtighcid geen ingang

toegelaten wordt; maar ook, wegens de aange-

nomen Hitte zulke Vezelen aanbranden, waar uit

de bruine of zwarte Kleur derzelven voortkomt.

Hoe verroj nu, men hier in kan gaan, dat laat

zig niet gemakkelyk bepaalen. De Smaak van
den een vordert deezen , die van den ander een
anderen Graad. Opdat, evenwel, de Branding

niet te ver gsa , en nogthans de Digeftie der in-

wendige Deelen onderhouden worde, is men ge-

woon, geduurig Boter, Vet en Vettig Vleefch-

nat over. zulk een Stuk Vleefch te gieten, ten

einde het Vuur deszelfs Vezelen niet onmiddelyk

aanraake,en de Branding fterker voortzette, dan
't behoort; gelyk tevens door het overgegooten

Vet de Oppervlakte des te zagter wordt. Alle

Empyreumatifche Dingen , ik wil zeggen, alle

aangebrande Oliën, gebraden Vet of Boter, ja

IX. Deel. Rr zelfs
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zelfs het geroofterd Brood niet uitgezonderd y heb-

ten iets in zig,, dat het Bloed verhit ; en het is

onbetwiilelyk , dat in Ziekten, waar hitzige Spy-

zcn te vermyden zyn
,
gekookt Vleefch dienfti-

gcr zy dan gebraden. Ik merk dit aan, eensdeels,

op dat men lette, hoe al te fterk gebraden Dingen

de Gezondheid niet minder dan de Smaak tegen-

ftrydig zyn •, (gelyk dus ook de Alwyze Schep-

per ons meermaalen door de Smaak voor *t fchade-

lyks gewaarfchouwd heeft :) andersdeels,op dat wy
ons hier over de fchranderheid der oude Keuken-

meefters verwonderen. Deeze,naamelyk, hebben,

zonder twyfelj even 't zelfde denkbeeld gehad van

de Gebraden Koft , wanneer zy in trein gebragt

hebben , om daar Salade als Toefpyze nevens te

voegen en op te zetten •, door welker Zuurheid

het Hitzige , dat 'er in zodanige Spyzen is , bc-

kwaamlyk kan getemperd worden.

27 JU 5ö
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WAARNEEMINGEN
omtrent de

LUGTSGESTELDHEID te AmSTELDAM,

in Oktober 1764.
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7
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9
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II

Barometer.
'smorg. 'smidd. 'sav

29.3?—10^

-9l— 9
30.1
— 2
— I

— O^
29. 9''

29.5- (29. IQ 53:4?
— 9^— 9!

•10

30.2

— 9
-11;
30.2

ol-

Therm.
mo. mi.nv

4848

56:58

SO.59

49(59
50'55iS2

53 60I55

45

50

58

52

48

49

Winds Streek,
'lïttorg. 's midd. 'iav.\ Gejietdheid,

Weder.

NW
ZW
ZW
WtIM
W
w
zo
o
ZW

NO
ZW
ZW
w
NW
w
zo
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w
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W
ZO
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w
w
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Z
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w
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N
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N
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Hoogde Barometer d. 30. 3
">

Laagfte Barometer d! 29."
Il f

mlddelb. d. 29,54

Hoogde Thermometer er. 63 "> .1. ,. ,
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. WAARNEEMINGEN
omtrent de

LUGTSGESTELDHEID te AmSTELDAM,

in t^ovemher 1764.

Barometer.
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,

329.11^—11
4— 9 — 9
5-11 -"^
6- 8 - 51
7,— 0^—2
8- 6"-

5x9—4—6
10'— 8
11'— 10

Therm. Winds Streek. I Weder.

30.1^3914744

12— 8

13— 7

14— 8

1530.0
16— I

17;

i8—
19— o

— 7—10
~ 8
'-6^
\-9
,20.0.

— I-

— o
— I

— o

29.11

—10

o

5

3l
• 7Ï

8

— 9

's morg. 'j midd. 't «tf.l Gelteldheid.

NW
W
zw
w
w
zw
NW
NW
ZW
w
NW

7i,53 52150J
W

7 J4a44|44NW

424548
47 52 50
525248
47I5052
50I5345

43|4<5,4(5

434646
153 52154

'5355I51
43 5i;53

20 29. II 29 II

21 — 9^
25— 81

23 — 9

24J
25
16 — 10

27
28
29

39

— 9

— II 142 46140

30.1 I4M3I42— I

— o '133

-^40j42i4o
4046+2
4243138
384039

2.3i^|42l34

36 37
— o^ '

— o
29. 10
— 8^
— 9

NO

N
ZW
ZW
w
w
z
NW
w
zw
zw
NW
NW
N
NO

N
ZW
zw
NW
w
w
NW
W
w
zw
zw
zw
N
NO

Nt.ONt.ONt.O,

3513935
36 40 36— 32

— 9^,— 10 31
-10^—10^

3i;3l

o
NO
O
zo
zo
NO
O
O
o

o
NO
o
zo
ZO
NO
O
O
O

36 35,Ot.NOcN

9l— 9i— 10

30.0 .30. 1

-r 1 o\

9h
•II

384039
36137-36

36,3938
37I4240
38l4i'34

NO
NO
O
O
ZO

NO
NO
O
ZO

i zo

O 1

NO
NO
ZO
ZO
NO
O
O
O
NO
NO
NO
O
ZO
ZO

Helder.

Regen, min;.

Mi ft, helder.

Buijig.

ftorm.

j

hagel.

1 helder.

Helder, betr.
!, .

-

Buijig.

j fneeuw»
^Helder.

-—
• wolk.

Vorft, betr,

Vogt,he!der.

i'iCtr. helder»

regen.Mi ft

Betr.

Mift

Betr.

vogt.

Mift.

helder,

vorft.

vogt.

fneeuw.

helder.

"Hoogfte Barometer d. 30. i'\ ^.-jj^il j „„ <»
Laagftc Barometer d. 29. o" > «^^'^'^^'b- d. 29- 6%

Hoogfte Theriiiometer gr. 55^ .,, „
Laagftp Tfaenliometer gr. 31j*

"^'^^^^^^ §'"•^3

WAARiJ



WAARNEEMINGEN
omtrent de

ÏjUGTsgesteldheid te Amsteldam,

in Decetnher 1 764,

I Barometer.
'snu)r''.'s midd. 'sav.

I 30,0 I29mI
229. Il|— II

330. O530. 1

4— 2

5,29. IX

6k 8

— 2

29. 9;

— 3

29.11

30.0
- Ü

Therm.

29. 9i
28. 10

7,28. io'28.ïi|29.o4 44'4S

36;4r

3841
3740
3741
40,44

829.

9—
10
II-
12—

iSi—

ï7i-
1829,
1930.0
20j

21 29 10

5

6

64
4.

6
6

7t
4

5t
9
II

29 7 1

—
— 64|-
— 4
— 5— 6

7é44i46

22
23
24
25
26
27
28

30
31

II;

II

- «:

—10
-11^
-10;^
— 8

- 8;

— 7

5— 6
—10
—II
30. o-

29.11^

—II
-lii
—II
~ii^
—10

8
—TO

-11^
—10
— 8

— 9

74
2

7

3è
7

6

4
8

~ii
30.0
— Of
29. II

-ii4

n

36
'37

38

37

37

45
45
44
42

40
4C
50

Winds Streek.
'i'fiorg. 's miid. 'sav.

-II

-11^

- 9— 8

-11^

— 9

4845
38^44

4044
4249
46 49147

464946
4951
4141
33 35
31 35
2732
31 35
3i;37

32,36
27,31
273c

3035
3V;34

23j27
2224
ïï 27
2212Ó

42

37
32
29
29

34

33

33
28

29

33

33
28

27
22

22

24

O
O
NO
O
zw
z
w
NW
ZW
z
zw
ZW
w
zw
zw
NO
NO
O
O
zo
ZO
zo
ZO
O
ZO
NO
NO
NO
O
zo
ZO

zo
Ot.N
NO
O
ZW
z

Wc.N
w
zw
zo
zw
zw
w
zw
zw
NO
NO
o
O
zo
zo
zo
zo
o
zo
NO
NO
o
O
ZO
ZO

Weder,
CijUlülnii.

Sneeuw, bec.

Betr. vogc.

helder.

mift.

ZO
N
'NO
O
ZW
W
WtN
W

'ZW
ZO
z^
zw
w
ZW
NO
NO
NO
O
O
ZO
ZO
ZO
ZO
o
zo
NO
NO
O
O
zo Helder.

ZO 'Rvp, mifb.

Sneeuw, reg.

Reg. ftorm-

Wind.buijig.

Buijig, hel^,

Ryp , mift.

Held. betr.

liuijig.

IHelder.

P.ecr. helder.

Regen.
fneeuw.

Held. vorft.

Wolk. betij.

helder»

Held. betr.

vorftp

Hetr.

helder.

Hoogfte Üarometcr d. 30.

Laagfte Barometer d. 28. j^ j» middelb.d.29. 5I

Hoogfte Thermometer gr. 51 ">
. , , ,,

Laagfle Thermometer gr. 21ƒ n^i«"='»'

?X. Du El,.

'IJ

Rr

gr. 36

WAAR-



WAARNEEM ING EN
omtrent deZIEKTEN

T E

A M S T E L D A M,
In de Maanden Oktober , November en December

^

des Jaars 1764.

ONgeraeen nat is het Saizoen hier te Lande ge-

woed, in dit Jaar. De Heer de Gokter ,

gewezen Lyf-Arts van de Keizerin van Rusland,

thans tot Wyk te Daurftede woonagtig, heeft aan-

getekend , dat in de Maand Oktober 40, in Novem-

ber 3Ö , in December 295- Lynen Water gevallen zy n.

Dit maakt , in deeze drie Maanden , omtrent 9 Dui«

men, en in 't geheele Jaar was de veelheid geweeft

36 Duimen 85 Lynen: daar' de gemiddelde hoogte

van het gevallen Water, tien Jaaren door één ge-

nomen , volgens de Waarneemingen van wylen Pro-

feffbr MusscHENBROEK, te Utrecht, maar 2,4Dui-

men in een Jaar bedroeg: alles RynIandrcheMaat(*}.

In deeze Stad zyn meer Menfchen geftorven

dan gewoonlyk. De Ziekten hebben , in de drie

laatfte Maanden , meeft beftaan in Ivinderpokjes

,

' als ook in Koortlen met Uitdag en Derdendaagfche.

Van de eerftgemelde Koortfen waren veelen kvvaad-

aartig, de Patiënten op den twaalfden Dag wegruk-

kende.

(*) In 't Jaar 1761 was de hoogte van 't gevallen Water,

te Swaanenburg, geweeft 25 Duimen, 't welk nagenoeg over-

eenkomt me»: de gemiddelde hoogte van de drie Jaaren 173^-?.

39, 40; in welk laat'te Jaar aldaar no^ geen 21 Duimen Wa-
ters gevalkn zyn.



BLADY/YZER.
A.

Aanbranding der Spyzen
hoe te belecten. 584.

Dezelve, in zekere trap,

is tot het Braaden dita-

Itig- 594- r>s Spyzen
worden 'er hiuig door,

595-
Aangezigt. Wenden van het-

zelve beit zonder Hech-
ting te geneesen. 78.

Aankleeving (wonderbaariy-
ke)door de Elektriciccic,

uit Wryving geboren

,

voort^ebra^t in Zrden
Koufen ; 515. in Zyden
Linten : 529. in Glazen
Ruiten aan elkander, 533.

Aardóeeving van Allerheili-

gen Dag 1755, en vervol-

gens. Derzelver Ui:\ver-

kiiig op de Wateren in

Europa. 494, enz. Zwa-
velagtige Dampen daar

door in de Lugt gebragt.

498. Haare Oorzaak van
de Elektriciteit afgeleid.

499.
Aardewerk beft ia de Keu-

ken. 591.
Aarsmaden. Waarneeraingen

aangaande dezelven. 3j8.
Het zyn geen Jongwer-
pende maar Eijer! eggende
Dieren. 339. Verfchillen-

de Vertooningen omti-ent

derzelver Geilalte , enz.

344. Aiiddelen oui ze te

dooden beproefd. 34?.
Acacia, een Egyptifch e Hees-

ter, heeft haare Galuco-
ten. 477.

Adderen - V'enyn. Deszehs
Ei^enfchappea. 5}8.
11. DZZL.

Afneemlng van de Zee by
Smyrna. 25.

Akte wan 't Parlement vaa
Groot Britcannie, toe aan-

moediging van Harrisox,
om zyne Uitvisding ge-

meen :e m-aken. 310, enz.

Alkalia (vlugge). Derzilvec
uitwerking :;i hel kleuren
van de Tcurntfol-Lpppen»
293. Derzelver nutcigheü
tegen es Hondsdoih.id of
Watervrees , beweezen
door een Voorbeeld; 539,
545. bevefrigd door de
Reden en Overeenkoni-
ftightid. 547 , enz.

Antispasmodica dien ing te-

gen de Watervrees ; 545.
doch hoe, 54.6.

Arabieren. Derzelver Le-
vensmanier. 459. Hunne
Gativryheid. 455, 471.
Hunne bekw aaaiheid in c

ryder. 461. Maatigheid.

470 Zy vallenzeer nieuws-
gierig ten opzigt vaa
Vreemdelingen. 470.

AscariJfs. Zie Aarsmaden.
Augurkjcs. Manier om die

fchocn groen te maalien

,

ver*"erpilyk. sSi.

B.

T) aaiingen. Zie Dompe-
-D liag,

Ealfem de Mecka is zelden
onvervaifcht. iC.

Barnata, een Dorp bySa:7r-
na 21 5 en^.

Begraafplaaifen der Tm ken
by Smyma. 17, enz,

Rr"4 Ps».



'BLADWYZER.
Beroen (Doktor Kar. Aüg.

de"). Deszelfs W^arnee-

ming omtrent de Verduis-

tering van 't Gezigt door

hét fterk hyken op de Zon.

IC4 , t-nz.

BEaNouiLLi CDan'.). Zyne
uitvindingen omtrent de

Elektril'che Proeven. 240,
enz.

Bebtrand (M. e.). Deszelfs

Vertoog; aan;^aande het

formeeren , winnen en zui-

veren van dcSaIpeter.415.

Bittere Middelen neemen
het Zuur weg. 409.

Blaauwe Kleur. Planten die

dezelve uicgeeven. 296.

Blikfem na^ebootft door het

Elektrizeerrtel. 244.

Bloedregen (zogenaamde; te

Ulm in Zwaben , in 't iaar

1755 gevallen. 4S8. Het
Water daar van ondtr-

20gt. 490. De Oorzaak
toegefchreeven aan Zwa-
velagtige Uitwaafeinin-

j»en : 493. veelal vau Aard
beevingen oorfprorglyk.

494, enz. Dezelve voor-

fpelt niets kwaads. 502.

Blom (Carolus M ). Zyn
Verhandeling over liet

QuafGe-Hout , uit Surina-

me. 394. enz-

Bonnet. Z>ti Wederlegging

der Stellingen van den

Heer de Buprosr, over de

verandering der Infekten,

enz. ï7, enz. Zyn ver-

gelyking van de nieuwe
Ontdekkingen van Hal-
LER met de Waarneem in-

gcn van HARV.eus, over

de Voortteelinq der Die-

ren. 171 , e;iz.

Bottigbeid der Schiapen.
Middelen daar tegen. 146.
enz.

Braaden (Hcr\ 593. maakt
de Spyzen hitzi^;. 595. Ma-
nier oji het wel te doen.

596-

Bu<^F0N TMonfr. de). Zyne
Stelliijcen omtrent de ver-

andering der Infrkcen en
den oorfprong der Wor-
men in Kinderen , weder-
legd. 27, enz.

Buskruid hoe aan te (leek en
door Elektrikaale Vonken.
251.

c.

CAiLLE (Abt DE la). Des-
zeifs misflagen in de be-

paalingen van eenige Ko-
mecten. 159, 162, 167,
enz.

Canton ^John). Deszelfs

Proefneemingen om tebe-

wyzen dat Wnter niet on-

famendrukbaar zy. 503.

Cataract. Zie Staar.

D.

DARAN. Een nieuwe Ka-
theter of buigjsaame

holle Sonde door hem uit-

gevonden. 556, enz.

Darluc. Deszelfs Brief we-
gens de nuttigheid der

vlugge Alkalia tegen de
Hondsdolheid of Water-
vrees. 538 , enz.

DAviëL. Deszelfs Vertoog
over de Ooglichting in de
genen die met de Staar ge-

booren zyn. 85, enz.

JDieren. Derzelver Voort-

teeiing is van de beide

Sexeo



BLADWYZER;
Sexen afhanglyk. 4i,enz.

Hunne Mergagtige zelf-

ftandigheid Reeft het Le-
ven , de Schorsac;tige het

V^oedzel. 54. De eerfte

moet men a.s van de Moe-
der, de andere als van
den Vader afkomftig ag-

ten. 54. Voorbeelden om
2u!ks te betoogen. 57, enz.

Doijer (Het) bevat het

Vrugtbeginzcl , zelfs zon-

der bevru^ting. iSs.i'^,
Dompel ing geoeeft de Wa-

tervrees. 551.

Doodkruikcn der Egypte-
naaren. 473.

Doofheid. Proefneemingen
om die door. Elektrizee-

rins te geneezen. 238.

Doornen der Ooftexfche

Landen. 478.
Doornhaay verfchilt in zyne

Voortteeling van den bon-
ten Haay ,483. en van
den gladden Haay. 48^.

Douw ES (C). Deszelfs

naauu-keurige bepaaling

van den Komeet des Jaars

1729 en 1730. bl. löi.

E.

VaiL de Luci als een Voor-
behoedmiddel dienllig

tegen de Wacervrees. 543.
Egypte. Deszelfs Landsge.

fteidheid. 454.
Eijerdooiren doen Bier «n
Melk vereenigen op 't

Vuur. 587.
Eijertlokken der Jongwer-

pende Dieren bevatten
waare Eijeren. 183.

Elektriciteit. Haare uitwer-
king op verfchdde Lig*
IX. Uzzu

baams - Kwaaien onder-
zogt. 222, enz. Werk-4
tuig om haare kragt af te
meeten. 241. Plaat om
flikkeringen als van Blik-
fem te maaken. 244. Ma-
nier om met gemak Bran-
dewyn in brand te ftee-
ken : 248. om Buskruid
aan te doen gaan. 251.

Elektriciteit der Zyden en
Wollen Stoffen , door
Wryvingopelkander. 513.
Dezelve hangt geenszins
af van de warmte van *C

Menfchelyke Ltghaaai t

517. noch ook van het
Terfchil der Kleuren : 51?,
521. maar van deGa!noo-
ten , daar de Stoffen me-
de gekleurd zyn : 523.
welke laatften ook door
wryving op een Glazen
Buis ge-elektrizeerd wor-
den. 524. Sterke aanklee-
ving daar door veroor-
zaakt wordende: 529,531,
532. ook in twee Gla^ea
Ruiten , door dezelvea
met het Werktuig te Elek-
trizeeren. 533, enz.

Elektrikaal Vuur flaat Vo-
gels dood. 215.

Elektfifche Proeven. Werk-
tuigen tot dezelven , ten
opzigt van de Kragt, eu
van den Slag, bcfchouwd-
225.

Elektrizeer-PIaat. 245,
Elektrizeer- Ruiten. Wat?

S35. jiant.

Elcktrometer uitgevonden.
241.

E7 kan zonder Dop week
gekookt worden. 587.

Rrs F.



B L A D W Y Z E IL

F.

FOLKts. Z/n Redevoering
over de Zee-Uurwer-

Jcea van Harrison, 313,
«nz.

Fïorentjrnfche Proefneeming
onvoldoende om de onfa-

mendrukbaarheid desWa-
ters aan te toonen. 507.

FbïscH. Zyn Befchryving
van de Honds-Luis. 34.9,

G.

Gaar zyn der Spyzcn.
Wat? 580.

Galnooten maaken de Stof-

fen bekwaam oin door
Wryving met anderen ge-

-elektrizeerd te worden :

522. of ook op een Gla-

zen Buis. 524..

Garengeot. Zyne Waarnee-
ming omtrent een Wond
aan de Keel. 72.

Cemfen in Egypte. 472.
Geneeskunde. Hedendaag-

fcbe toeftand van dezelve
teSmyrna. 5, enz.

George de II. , wylen zyne
"Groot Rrittannifche Ma-

jefteit. Omftandigheden
v»n zyn Sterven. 354. O-
pening van het Lyk, 355.
Gat in de wand des Harts

gevonden. 356. Een fpieet

in de Stam van ie Aorta.

358. Reden daar van ge-

. geven. 359, enz.

Geftalte (uitwendige) der

Dieren hangt af van den

Vader : 58. het inwendig
Ceftel of Leven van de
Moeder. 59, enz.

GeftaltewiOeling der Infek-

ten rs geen nieiiwe Voort-
brenging. 30.

Gezigt. Deszelfs verduille-

ring door het Iterk kyken
op de Zon. 104., enz.

Glazen Ruiten. Manier om
die aan elkander te doen
kleeven, door het Elek-
trizeeren

Graffteden der

473, 475

533, enz.

Moraiën.

H.

Haaijen. Aanmerkingen
over derzeiver Voort-

teeling. 480, enz. Dezel-
ve is tweederley. 483.

Haaiien-T.isjes. Derzeiver
Afbeelding en Befchry-

ving. 485.
Haazen. Overvloed daar van

in Egypte. 471.
Haller (At.b. van). Zyne
nieuwe Ontdekkingen o-

vcr de vorming van het

Kuiken in 't Ey. 173, enz.

Dezelven dienen om de
Ontzwagteling der Dee-
len te beveQigen. 191. Zy
ftryden niet met de Waar-
neemingen van HARVffias.

19S.

Harrfson. Zyn afkomfl en
eerfte Handteering. 313.

Naauwkeurige Uurwer-
ken door hem gemaakt.

314. Proeven daarvan op
Zee genomen. 316, 319.
Bclooningen hem toege-

legd , mids dat hy zyne
Uitvinding wereldkundig
maake , en zo dat men
'er gebruik van kan heb-

ben. 325.

Harv^eus. Deszelfs Waar-
nee.



B L A D W y Z E R.

neemingen over de Voort-

teeling der Hinden. 194..

Hasselquist (Doft.). Des-
zelfsNatuurkundigeWaar-
neemingeninenoinftreeks
Smyrna : i. op eene Rei-
ze naar de Egyptifche ?ie-

raniieden en de Grafre-
den der Momiëra. 451.

Hechtingen der Wonden in

de Heelkonft. Derzelver
misbruik aangetoond. 63.

Hermaphrodiet (Een xoge-
naainde) onlangs hier te

Ainfterdam geweeft , in

Mannen Gewaad, was nu
veertien Jaar geleeden te

Londen. 331. Betoogin-
gen dat dezelve een
Vrouwsperfoon zy. 332,
enz, Twyfelingen van Mo-
rand daar omtrent. 337.

Honden zeer gehaat by de
Turken. 475.

Hondsdolheid of Water-
vrees. Aanmerkingen om-
trent de Middelen daar te-

gen aangepreezen. 203.

Dezelve is niet altoos ge-

neesbaar door Merkuriaa-
le Strykingen. 542.

Honds-Luis. Zeldzaam voor-

val daar mede. 348. Zie
Tck.

/ L

JMs, een Egyptifche Rei-
ger , zuivert het Land
van Ongedierte. 467.

Indiaanfche Gentiaan. 406.

Ingewanden, nog vloeibaar

zynde, kunnen werken in

de Vrugt. 181.

Infekten. Derzelver Geflal-

tewiffeling hoedanig be-

fchouwd door den Heer
DE BuFFON. 28. Zyn Stel-

lingen daar omtrent fteu»

nen flegts op Denkbeel*-
den. 34, 39.

Inzouten van het Vleefch ,

gefchiedt om de Rofting
voor te komen. 431. Ho&
zulks gefchiede. 435. Welle
Zout daar toe beicwaamit
zy , onderzogt. 437 , enz.

J.

Jongwerpende en Eijerleg-

gende Dieren. Derzel-
ver verfchil. 184.

K.

Kamfer kan in brand ge-
doken worden door E-

lektrikaal Vuur. 250.
Kapellen worden in deRup-

fen geformeerd: 31. gely-
kerwys de Vrugt in 't Ey.-

34-

Kasje van 't Kryftaliyn. Des-
zelfs ondoorfchynendlieid
alleen maakt dikwils de
Staar. 371. Het Kasje is

altoos oorzaak van de Pa-
relkleur der Cataraflen.

391. De overblyfzelen van
't zelve, na de uithaaling

van 't Kryftaliyn, belet-

ten het volmaakt Gezigt.

392.
Katheter (nieuwe) uitgevon-

den. 556. Hoe dietemaa-
ken: 559. te gebruikea
Voorbeelden van deszelfs

nuttigheid. 5Ö2,
Keel, Wonden aan dezelve

vereifchen de Hechting
niet. 70. Voorbeeld. 71.

Waar-



BLADWYZER.
Waarneemingen daar om-
trent. 72.

Keuken. Verfcheide Uitvin-

dingen ten dienlt derzel-

ve. 5!? 7. Koperen Vaten
nadeeligofgevaarlyk. 588.
Yzeren beter. 591. Aar-
dewerk beft om te gebrui-

ken. 592. Manier om het

Keuken - Vaatwerk te

fchuuren. 592.
Kina Kina. Derzelver uit-

muntendheid. 398.
Klein. Zyne Aanmerkingen

over de Voortteeling der

Haaijen. 481 , enz.

Kleuren en Smaaken. Der-
zelver oorfprong zo in de
Dieren als Planten. 178.

De Kleuren doen niet tot

de Elektriciteit. $'.9, 520.

Komeeten kunnen zeer veel

verder gezien worden, dan
de Zon van ons is. 166.

Misflagen in de Bepaalin-

gen derzelven , door de

Hedendaagfchen. 157. In

die van 't Jaar 1594. bl.

159. In die van 't Jaar

1533. bl. 160. Van 1729
en 1730. bl. l6ï. Van 't

Jaar 1743. bi. i6ö. Van
1699. bl. 168. Van 1739
en 1747. bl. 169-

Rocken (Het) der Spyzen.

Deszelfs uitwerking in 't

algemeen : 569. op de Vog-
ten in 't byzonder: 572.
ophetVleefch. 574. Ver-

fcheiderley manieren van
Kooken. 578,586. 't Ge-
fchiedt beft in Aardewerk.

591.
Koortsraiddel (Een voor-

naam) uit Suriname, 394,
enz.

Koperen Vaatwerk voor de
Keuken , zorgvuldig te

vertinnen. 589.
Koraalen. Aanmerkingen o-

ver derzelver groeijing.

2, 3.

Koufen (Zyden) witte en
zwarte over elkander ge-
trokken en gewreeven

,

geeven fterkeVerfchynze-
Icn van Elektriciteit. 513,
514. Dit hangt niet af
van de Zwarte Kleur,
maar van de Galnooten.
523. Haare fterke famen-
kleeving. 515,

Kruideryën. Zie Speceryën.
Kryftaliyn van 't Oog. Het

is in de Staar dikwilsgeel-
agtig en niet ondoorfchy-
nende. 371. Proefneemin-
gen . tot onderzoek , waar-
om het zig in 'c Oog an-

ders vertoone. 372. De
zogenaamde Vergezelze-
len van hetzelve zyn van
het verduifterde Kasje,
niet van het Kryftaliyn,

afkomftig. 379. Wat men
daar door verftaa 38 r.

Het Vliesje van 't Kryftal-

iyn kan uitgehaald wor-
den, terwyl het Kryftaliyn

zelf in 't Oog blyft. 3S4.
De blaauwe Kleur, in de
Catarafl, waar van oor-
fpronglyk. 387. Het ag-

terfte Vliesje , alieen , kan
ook verduifteren. 390.

Kuiken in 't Ey. Nieuwe
Ontdekkingen omtrent
deszelfs vorming. i7i,tnz,

180. Gevolgen daar uit af-

geleid, 192.
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L.

Lalinoes. Hoe hetzelve

bereid worde een ge-

heim. 272, 288, 302.

Leevende Stip van Harv^us.
Waarneemingen omtrent
dezelve. 198.

Lengte der Plaatfen 2eer vi-

tieus bepaald doorM.SE-
MEYKS. 257, 261.

Lengte op Zee. Dezelve kan
niet genoegzaam naauw-
keutig gevonden worden
doOr de Miswyzing der

KompafTen. 259 , 308.

Nieuwe Uitvinding , om
dezelve te bepaalen dour
de Maan , geheel onvol-

doende. 310. Werktuig
of Tydmeeter van Harri-
soN,ten dien einde, goed-
gekeurd. 325.

Lighaaiuen , die de zelfde

Elektriciteit hebben, ftoo-

ten elkander niet altoos

weg. 527.
Lighaams-Kwaalen. Proef-

neemingen met de Elek-

triciteit op dezelven.222.
Werktuig daar toe ge-

bruikt. 224. De Uitflag

dikwils van weinig bete-

kenis. 230, 232, 239.
LiNKJEUS ontkent dat de
Leeuwenhockfe Wormp-
jes Zaaddiertjes zyn. 45.

Linten van Zyde, door Wry-
ving op Glas ge-elektri-

zeerd. 526. Derzelver on-

verbeeldelyk iterke aan-

kleeving. 529.
Lugtsgefteldheid te Amfter-
dam in de Maanden Ja-
nuary^ February en Maart
des Jaars 1764, bladz. J53,

IX. Dksl.

enz. in u^pril , Mey eh
y^my, bladz. 303, enz. in

July, Jvgvjlus en Sep'

tember , bladz. 447, enz.

in Oktober, November en
December , bladz. 597, enz.

Lugtpcmp. " Verbeteringen
in dezelve gemaakt: 112,
enz. ten opzigt van de
Kleppen; 116. en van de
lluiting van den Zuiger.

118. Nieuwe Lu^tpeil nit-

gevocden. 120. ïrap van
verdunning, dien men kan
bekomen. 122. Perspomp
aan de Lugtpomp gej
voegd. 123.

LuLOPs (Prof. Johan). Zy-
ne Aanmerkingen op den
Brief van M. Semeyns,
253, enz.

Lyk van wylen ayne Groot
Brlttannifche Majeüeit.
Deszelfs gedeldheid on-
derzont. 355, enz.

Lyüer (Een kcurlyk zingen-
de) in Griekenland, 15.

M.

Magneetifèh Syflema van
Semeyns, denkbeeldig,

ongegrond en valfch ver.
klaard. 268.

Meese (David). Zyn Brief
over de Aars-Maden , ^j.
carides, aan den Heer Grq-
NOVIUS. 338.

Melk waarom fchifte door
Donderweer. 585.

Menging der Cbymiften.
Wat? 574.

Mergagtige zelfflandigheid

en Schorsagtige, zo wel
in de Dieren als in de
rianten. 60,

Mer-
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Merkuriaale Strykingen zyn

niet altoos zeker tegen de
Hondsdolheid of Water-
vrees: 542, 553. evenwel

geenszins verwerpelyk.

552, enz. Manier. 554.
Iviiddellandlche Z^e. Vailche

Kaart daar van uitgegeven
dooï Semei'ws. 256,

iSierenleeuw menigvuldig
by de Egyptiiche Piera-

mieden. 458.
IMiswyzing van 't Kompas.
Grove misflagai van M.
S.EMETNS , in die te. willen

bepaalen. 262.

IWoeskruiden hoe te koo-
ken. 579.

Jvüomiën. Graffteden derzel-

ven. 473.
Vonkje (zeldzaam) be-

fchreeven en afgebeeld

:

214, enz. t'Huis gebragt

tot een Soort van Lin-
Nff.us. 220.

2M0NTET. Zyn Vertoog over

het maaken van de Toiir-

nefol in Vrankryk. 271.
]\lufiek - Konft der heden-

daagfche Grieken. 10.

N.

Netvlies. Het Brandpunt
der Lichtüraalen valt op

't zelve niet. 106. Aantak.

KiCHOLts (Frank). Zyne
Waarnecmingen omtrent
de gefteldheid van het

Lyk van wyleii Georgk
den IL , Koning van Groot
lirittannie. 352, enz.

NoLLET. Zyne Proefnee»

mingen omtrent de Elek-

triciteit der Zyden enWol-
len Stoffen, en de: fteulie

aankleeving, die dezelve
veroorzaakt. 509, enz.

Nyl. Derzelver Overftroo.
niing. 4Ö3.

Nyiineeter befchreeven.452.

Nylfcheptn. Het vaaren in

dcieivcn,. 469.

O.

/~\ijevaars in Turkye zeer
^^ geagt. 24.

OntzwagteÜng der Deelen
is eigentlyk datgene, waar
in de VoorttccÜng der
Dieren beftaat. 191.

Ooglichting in de genen,
die met de Staar geboren
zyn. S6 , enz. Dezelve
veroorzaakt groote blyd-

fchap in de Patiënt. 97.
Zonderlinge Aanmerkin-
gen omtrent zyn manier
van Zien.' 91, 96, loo.

Oogiichting. Verfcheide
Voorbeelden van Oog-
lichtingen, in weiken het

Kryllallyn nietverduiflerd

was. 370, enz.

Opflopping van 't Wateren,
Nieuw Infirumtntdaar te-

gen., 55Ó, enz.

P.

Paarden de Rykdom der

Arabieren. 460.

Papiniaanfche Kookpot hc^
fchreeven. 576. Dezelve
is nuttig in de Keuken. 577.

Pausons (James), Zyn Brief

aan de Koninglyke Socië-

teit van Londen, wegens
een zogenaamde Herma-
phrodiet. 331.

Peezeo» DerzeiverKwetzuu'
ren
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ren vereifchen de Hech-
ting niet. 74.

Peil tot de Lugtpomp uit-
gevonden. 120.

Perspomp met de Lugtpomp
faroengtvoegd. 123.

Peyssoknel
, Konful van

Viankryk te Smyrna,heeft
zyne Waarneemingen o-

,
ver de Ivoraalen aan zyn
Broeder

, den Doktor,
fKYssoKKEL , medege-
deeld. 3.

'^

PiBRAc. Het misbruik van
de Hechtingen der Won-
den in de Heelkonft door
litm aangetoond. 63. enz.

Pieramieden (Egyptifche).
Derzelvergefteldheid.456,
Dt groote is moeielyk tot
aan den top te beklimmen.

^ 457» 4'^9.

Pipa of Fipal. Deszelfs His-
toiie opgehelderd. 350.

Plantgewailen. Derzelver
JNIergairtige zeJffiandig-
heid tbf meert fiet Vrou-
welyke Zand, de Schors^
agtige het JVIannelyke Stof
of Stuifmeel der Bloemen.
50.

TtmBiim Saliens. Zin Lee-
vende Stip.

Q.

Quaille-Hout uit Surina-
me als een voornaam

Koortsm iddelvoorgefteld.

394, enz. Van welk eeu
Boom hetzelve afkomftig
zy. 401. Het Hout of
Wortel by uitftek bitter.

405. Deszelfs Genees-
kragfen tegen Koortfen
inzonderheid, 408. Proef-
JX. Deel.

neemingen daar oaiiKOt
in Sweeden. 411.

R.

13 amadami, Feeft der tur--^ ken. 462.
RAMSTROM. De Afhang/yk-

htid der Voortteeling van
de beide Sexen door ben?,
onder de Voorzitting vaa
den Ridder C. Lik««üs,
verdedigd. 41, enz,

Rav (Dr. WoLFG. Thoita^).
ZyneWaarnetmingen om-
trent een zogenaamde
Bloed-Regen, die te ülm
in Zwaben gevallen wa?,
enz. 488, enz.

RegenagtigSayzoenin'tJaar
1764. bl. 60©.

Rheumatieke Pyn door 't E-
lektrizeeren bedaard. 230,
enz.

Rocft van Yzeren Vaatwerk,
hoe voor te komen ; 591.
hoe weg te neemen. 55?.

Roofteren. Wat? 595,,
Rotting der Dierlyke Lig-
haamen of Vleefch, waar
uit ontftaande. 428. Hoe
dezelve te bedwingen.4jo.
Welke foort van Zouten
befl daar toe. 437.

Rupfen. Aanmerkingen over
derzelver verandering in
Kapellen. 31, 34.

S.

C aJpeter. Bericht aangaan-^ de het formeeren , win-
nen en zuiveren van de-
zelve, 415, ena. Salpeter-
Muuren. 413. Manier om
het daar uit tehaalejD, 421.

te
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te kooken , 423. te zuive-

ren. 424.
Schaapen. Derzelver Aan-
fokking wordt door liet

!
geeven van Zout bevor-

derd. 142. Ook derzelver

Ziekten voorgekomen,

147. De hoeveelheid van

Zout bepaald. 140.

Scheykonft op de Huishou-
ding toegepafl: ten opzigt

van het kooken en braa-

den der Spyzen. 568 , enz.

Schultziaanfche Voorlkgom
de Lengte op Zee te vin-

den, is van weinig bete-

kenis. 310.

Semeyns (M.). Zyn voor-

geeven , omtrent de be-

paaling der Mis\ryzingen

van 't Kompas , en daar

uit de Lengte op Zee te

vinden , denkbeeldig , 262.

onkundig, 264. valfch,

verklaard door den Prof.

LULOFS. 268.

Sepp. Honds-Luis door hem
afgetekend. 350.

Smeaton (J.). Verbeterin-

gen door hem in de Lugt-

pomp gemaakt. 112 , enz.

Smyrna. Natuurkundige
Waarneeraiiigen inenom-
Itreeks die Stad. i , enz.

Toefland der Griekfche

Kerk. 4. en der Genees-

kunde aldaar. 6. Heden-
daagfche Mufiek-Konfl:.

jo. Lufthoven. 12. Be-

graafplaatfen der Turken.

17. Synagoog der Jooden.
20. Dorp Barnaba. 21.

Scheepstimmerwerf. 25.

^ociNüs (Dr. Abel). Zyne
Proefneemingen met de

Elektriciteit op verfchei-

de Lighaams-Kwaalen en
Waarneem ingen omtrent
de Elektrifche Proeven in

't algemeen. 222, 240.

Sonde (buigzaame holle)

uitgevonden en derzelver

nuttigheid in 't gebruik

aangetoond. 556, 562.

Speceryën. Hoe in 't Koo-
ken der Spyzen te gebrui-

ken. 583.
Speeltuig der Kopten in E-

gypte, naar Da/ids Harp
gelykende. 465.

Spyzen. Derzelver verande-

ring door het Kooken :

S74. door het Braaden.

594-
Staar van Geboorte (De) is

vry gemeen. 86. Kenmer-
ken derzelve. 89. Voorzeg-
ging. 90.

Staar of Cataract CDe) meen-
de men eerll in eenVlies»-

je te beflaan : 368. nader-

hand llelde men in 't alge-

meen , dat de ondoorfchy-

nendheid van 't Kryflallyn

daar van de oorzaak wa-
re: 367. thans wordt be-

toogd , dat de on door-

f fchynendheid van 't Vlie-

zig Kasje van 't Krytellyn

gemeenlyk de oorzaak daar

van zy. 369, enz. Proef-

neemingen daar omtrent.

372. Operatie, waar door
volkomen bevefligd wordt
dat 'er zodanige Staaren

zyn. 384. Voorbeelden
van andere Autheuren >

die zulks bekragtlgen.

388.

Staart-Aapje (zeldzaam Bra»

filiaanfch) befchreeven en
afgebeeld. 214, enz.

Stal-

I
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Stalkruid, de Doornen van

de Heilige Schrift. 478.
fitofFen (Zyden en Wollen)

zyn, door enkele Wryving
op Glas , elektrizeerbaar.

528, 530.
Struyck (N.). Deszelfs

Waarfchouwing omtrent
de misflagen der heden-
daagfche Sterrekundigen
in het bepaalen van de
Loopkringen der Komee-
ten. 157. Zyn e kundig-
heid in de Scerrekonfl; ge-
preezen. 263.

Strykingen ZieMerkuriaale.
Stuifmeel der Bloemen komt

dikwils tot de Vrugcbegin-
zelen niet. 47.

Suiker belet het fchiftenvan
de Melk. 585.

Suriname. Deszelfs 'legging,

Landsgefi:eldheid,enz.3g9,

Stmmer (Robert;. Zyne
Waarneemingen omtrent
de Elektriciteit der Zyden
en Wollen Stoffen ter

toets gebragt. 509 , enz.
Verfcbynzelen daar in

voorkomende. 513. Ster-

ke aankieeving. 515. Zyn
denkbeelden over de Oor-
zaak daar van, tegenge-

fproken, 520, enz. Zyn
manier om twee Glazen
Ruiten aan elkander te

doen kleeven. 53.4. Jan^.

T.

'l'ek of Hondsluis , naauw-
-- keurig afgebeeld en be-

fchreeven. 348.
TiiNON. Deszelfs Vertoog

over de Oorzaak der ver-
duiftering van 't Gezigt,

die gêmeenlyk de Staar ol
Cataract genoemd wordt.
366. enz.

Tin. Hoe te ontdekken of
'er ook Lood onder ge-

mengd zy, 590 Manier om
het fchoon, hard en wit
te maaken. 593.

Tong. Wond aan dezelve
zonder Hechting genezen.
65. Werktuig daar toe. 65.

Tournefol. Vertoog over
derzelver bereiding in
Vrankryk. 2 7i,enz. Welk
een Plant men dezelve vaij

maake. 273. Het verwen
der Vodden of Lappen.
277 Hetdroosen: 280.
blootflellen aan den Damp
van Pis of Meft: 283. in-

pakken en prys. Scheikon-
ftige befpiegeling van die
bereiding. 290. Oorzaak
der blaauwe of paarfchag-
tige Kleur. 292, enz.

Tuinen te Smyrna. 11. Zy
zyn met Aarden Wallen
omheind. 14.

TuLprus. ZyneWaarneeming
omtrent een Kwetzuuraan
de Keel. 73.

Tydmeeter. Zie Zee -Uur-
werk.

ü.

T Turwerken van verbaa-^ zende naauwkeyrighei(4

3.14, 319.

V.

Vaatwerkin de Keuken be-
ter van Yzer of Aarde*

werk , d;m van Kopej;. 591.
Femis Fiyjique. Denkbeeld
van deszelfs Autheur over
Ss de
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èe Voortteeling der Die-

ten. 196. On'vaarfchyn-

lykheid daar van aange-

toond. 201.

Veoyn der Hondsdolheid
met dat van de A ideren-

Peet oveieenkomftii: 549.
VerduiRering van 't Gezigt
" door het fterk kyken op

de Zon. 104, erz, 't Zelf-

de kry:;;c men van 't Weer-
licht of den weerfchynder
Zonneftraalen. iio.

Vertinnen. (Hoe men het
' Koperen Vaatwerk zelf ge-

makkelyk kan). 590.

ViKOiLE Deszelfs Vertoog
over de nuttigheid van het

Zout in het Voedzel van
't Vee. 130, enz.

Vifch. Waarom die ligter

rotte dan Vleefch. 435.

Vleefch. Aanmerkingen over

het inzouten van hetzel-

ve. 426, enz. Proefnec-

mingen , daar omtrent, in

't weik gefield. 438, enz.

Deszelfs verandering door
het Kooken; 574. door
het Braaden. 594. Hoe
te. maaken dat het murw
ijl we. 596.

Vlocibaaiheid is maar iets

fchynbaars.- 188.

Vogel (zeldzanmej in Egyp-
• te. 478, '479-

Voortbrengini:; (onbepaalde)

weder ter baan gebragt

door DE BuFi-üN. 37, 42.

Voortbrengzeis (onnatuurly-

ke) in de Planten zo wel

als in de Dieien. 55. Zy
zyn niet altoos onvrugt-

baar. 57.

Voortteeüng der Dieren, in

de Woïinen der Kindi^rcn

en de Styfzel-Aaltjes ont-
kend door den Heer ni
Beffon. 1$, 38. Derzeli
ver afhanglykheid van de
beide Sexen verdedigd;

41 , enz. verklaard in d«
Planten: 47. toegepaftop
de Dieren. 52. Voorbeel-
den die rulks beveftigen.

57 , enz. De Voorttee-

ling gefchiedt niet door
Na -voortbrenging, maar
door Ontzwagteling: 191.

Ook niet door Nevens-
plaatzing. 201.

Vrugtbeginzcl C Het ) al-

leen van de Vrouwelykp
Sexe afkomfug. 174 , 182,

186. Hoe hetzelve traps.

wyze zigtbaar worde; 176.

van gedaante verandere.

179.

W.

r/ater. Deszelfs famen-
drukbaarheid door

Proefneemingen waar-
fchynlyk gemaakt. 503

,

enz. Aanmerkingen op de
Florentynfche Proeven.

507. Het verandert door
het Kooken. 571. Ver-
fchil van hard en zagt Wa-
ter. 572. Manier om hard
Water zagt te maaken. 573.

Watervrees. Zonderlinge
\ Middelen daar tegen voor-
'^gefteld, 207, 210, 211.

Voorbehoedende Midde-
len daar tegen 212,543.
De Dompe/ing een der

voornaamrten : 551. ofook
de vlugge ^ikalia en /In-

tispasmndica : s^2- enil/i^f-

curialia behoorlyk ge-

bruikt. SS^» <^iiz.

We!-
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Wolvee. Nuttigheid van 't

• Zioül voor hetzelve. Zie

Zout.
•Wonden. Derzelver Hech-

' tingen zyn nutteloos. 75.

Tegenwerpingen beant-

woord, f.o, 82. Denkbeeld

der Ouden daar omtrent.

83.

Wonder-Zout Hoe hetzelve

op 't Vleefch werke. 434.

Wormen. Derzelver teeling

in Kinderen, volgens dé
BuFroK. 35.

Wyn. Men kan dezelve een

lieflyken en goeden Smaak
geevcn. 20. Middel om
ze te kleuren. 302.

Wyngeeft. Manier om die

door Elektrikaal Vuur in

brand te fteeken. 247.

' y.

Yzeren Vaten zyn in de
Keuken beter dan Ko-

peren. 591. Derzelver

Roert hoe voor te komen

:

591. Hoe weg te neemeu.

592.

z.

Zaad der Planten met de
Eytjes der Dieren over-

• eenkomftig. 185.

Zaaddiertjes (Leeuwenhoek-
' fe) ontkend door Lin-

Nffius. 44, 45.
Zaadvogt der Dieren ofPlan-

ten bevat het Vrugtbegin-
zel niet. 186.

Zee-Uurwerk van Harrison,
Nader Berigt wegens het-

zelve. 312, enz. De fa-

nienflellirig. 314. Verbe-
tering. 316. froeven vau

deszelfs naauwkeurighei^.
319. Beloonirgen op het
gemeen maaken toege-
zegd 326. Misverlland
waar door zulks vertraagd
werdt. 329.

Zien ( Het ) moet van de
Blindgeboorenen door 't

Gevoel geleerd woiden,
als hurne Oogen gtlicht
zyn. 100.

Zon^ Sterk kyken d.iar op
veroorzaakt een zwarte
Vlak op alles wac men ziet,

en waarom. 107.
Zout. Deszelfs nuttigheid in

't Voedzel van 't Vee. 130,
enz. Voorbeelden daar
van. 136. Redenen waar-
om. 138. Proefneemingen.
140. Het is tegen de Bot-
tigheid der Schaapen dien-
ftig. 144. Ook tegen het
liloedpinen. 146. Insge-
lyks voor de Werkbeeften.
15^. De hoeveelheid van
Zout bepaald. 140. Het
wei-kt op het Vleefch, door
't influrpen der Waterige
Vogten , en 't verwekken
van Koude. 435. Deszelfs
deugd daar toe hangt van
de zuiverheid af. 446.
Wanneer en hoe het by
de Spyzen te doen. 582.

Zuiiren. Derzelver werking
op Kaneel en Noote-
Muskaat , verfchillendc.

586.

Zyden en Wollen Stoffen.
Derzelver Elektriciteit

door Wryving van Zwarte
en Witte op elkander. 5204
De witte elektrizeeren zig
als Glas , de zwarte als

Hai (t en Zwavel, 523, 526.
Ss z Hc£
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Het «elfde gefchiedt door
WryvingopGlas. 528,530.

Hunne fterke aankleevi^g
daar door. 529, enz.

AANMERKINGEN.
Op het Vertoog wegens de bereiding van de Tournefol iq

Vrankryk , is aangemerkt , dat men daar van hier te Lande
thans de Liknoes (oï Lakmoes, geiyk het gemeenlyk uitge-

fproken wordt,') niet maakt. De ^Aantekening , bladz, 272,
273 . haHr genoegzaam kunnen doen zi£n . dat zulks van
ons niet valtgeHeld w-Tde. En, fchoon het a! waar mogc;

(Zyn , dat men 'er de Tournef I-Lappen uit Vrankryk heden-

daags niet toe bezigde; kan het egter in voorige tyd ge.

fchieJ 7,yn: even gelyk men thans veelal andere Stoffen

tot het Kleuren van de Kaas gebruikt Ten minüe weeten
\py nog niet , wat het Woord Pierre de Tournefol of Tour-
nefol-Steentjes in dat Vertoog , anders kan betekenen,
dan de gedagte VerwftofFe, welker Bereiding, als gezegd
is , zo veel mooglyk , geheim gehouden wordt.

](iladz. 375. Reg. 25. Voor onbekend. Lees niet onbekend.

27 JU 50
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